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כונקןסכנגןונגןרס Cסןקכ! Cחןונרמןונfו'וfוונןfוניוכונכככ'מ!::כןמחןרמכקמדרכסונכמנסככמע::כוכהנכfוןכןfו cונמחרכגןןכרמסנס j 'וf::וניכ'כונ:'היכfווניכונ::נמ
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נכמזר]:ממג-יוסוכייtובכרוtובכככ)כ~רי tiאשירבארמ •ועבורמעליושטהבותעבריוכ rסמכמווכחזוררס-ומנכמ l/כככtו tIרח
~ I:i ומונו'ככיס::I כייג-יiוגtגקרחווכרגפרק •פגחסרגכראמרפרדסמשמרלאדםלמה"ראושעיאדרבימשלסמימגכוגוןהt; : 
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 1 "'פניושמבפניםמשתרזבוכומכחוץמשמרומ,טיןרר"'וtרוכ Nונכמחחרייומעי tכ 11 ''''
(כויכר)ג;וירעווגגמיוג::וי t) Iרועמיל '"' '"'; 1 (

מיר\קייססממורזמיכג[כווכר]אשיררבוהאמשתומאינוארחיושם'~תמר:[רחאלוק"גכככין Iמוtר tiבכ tiמוזן
בכוכיוכבכס::ובכוססנכבכומיגוונtו tiPנהכאמשתרממיהאשלפניוהתםהיאבבדותאסספיגספ'נכנומר .כו'סומרקטtרסגfו Iכ

 •כינסננרוכוtו Sמ tiמנאן :tוומכהנארב •נופהנערוהפגעשניותלאואינוהבגנרמכ:פרעהוסס]ןכ Iנזוירוס
ו-ייtוויכנכtוכמס-יכווכקזו~ tiרר'tוגימשמרתיאתושמרתםיח)(ןיקראמהנאארזבנכיס I:iרכמורחכהיכמיגי-ירגנכיג .ונו'
אשר :סכוגרי'יי::ו'ימייכסרכ-וכרלללמככר::ועריוהרחומר::וייגוגו'הכחמג
I:: ,נוהווי'וסיףהגרfגי~ררמוי::והסי::ויכמ'יומוה'י .הגךיוסףרבאבייא"משרזבתימשמרתרעשו :וק"ג~מיסןרמורח

מחיו t:iע"סיכס .:יקוםכמיגןכיהפרט'כירבנןופרשוראורייתא •היאראורייתאהא::זנטגכן
:אתהעמומrכיויחכר\וגחגזככהוגגrכוכ :מא 5'בעאסמכתאוקראמדרבבז,רבבזפרשובמיהותרה

 :תעי I:iנככינסיקוסוtומן .כגזוכסfוומרעלוחייבהייבוםמזאכיואשתפוטרמ"מבזלויוtישמיפיסקא] Jג l/ענכרף
 ' lח' tiוככוסיונרננןמכמ .מירכאותאורלאנעמךונשיאככ)(שמיתכאזרויאמאי •מכתו

 :יוסיכור\ריווסן Iרמ-חססס tlומס t:iתשוכחבעושהפפאררבמשמיהפנחסרביכראמרעמךמעשההבעושה
יוכללאמעוותא)(קה'תאיזהואורממנסיאבןושמעוןוהתביאהואתשובהברוחאיתשובהכשעשהה"ב

 :הואעמךמעשהה ttעו'מיהאהשתאממזרממנהוהולידהערוהעלהבאזהלתק!
יקוםיולדתשאיבהלאילוביתפרטתלדאשרליבםכגדולשמצוהמכאזחככורוהיהכח)(דבריסת"דע"אנךרף

קורי!יעקביוסףאותוקוריןיוסףלשםאלאאינואולנחלהאומראתהלנחלהאחיושםעל
האמורשםמחבנחלתסיקראואחיהםשםעלמח)(כראשיתלהלזובאמראחיושםעליקוםבאזבאמריעקבאותו
הותרהרבכלאע"נרבאאמרמחויששמולרסיספרטשמוימחהולאלנחלהכאןהאמורשםאףנחלהלהלז
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עיון
עכרקמ,~ומררfופ~למכורחמ'וכר:ימסןייכ:רן~יןסfורזמ'כיוממ,ירכ"~כיסוכן

 Iןגן ס;פ::!מ"~כסגסיומ{קח:ררמזמ'כיומחגמינקמכ Iכיח ,'מ :tמנינוניסחויס c:רiוכ

fוכ:רמסגחנומיכו "וI •ייכלממזומכמעו\ב'האי :קמ,חרזןמקיפירחגונר'סמנןמר
מ~נססנממרסלי :eכןגכקוt:חו::ח'נסנעריןמרמסק"ןכ~מןזמ~גתיכרכסכימ"ינמסוס
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יעקב
כסגיר~זומממזר:רו~'ז וfכ::! Iמ Iגכוגס :tכח ר::פ~סחס " Cפיר יפ~קit:מ Sקמןמגרמ'
:י :tק 1רממרי(ו~מגרחח"גונרמיממזלעמרס..ריסוכ~מ :eעריומכמעו\ב'ככרממ~:יגחינ
ער'וממגכמ"זרעמססירסו~כמ :eמכועריומס"נועליוחפכ jמעונ!:'"דןמכ c l'Cעונ

רףגיככ 'סמוס :!'כפממגןמרומגמוס :tוקכרמ נ"ח::!מ~סגהיגrכןר rמ"ע"סו:::יוכיר
 '''יסכזןממ ' cמררגוהא :כקימ t 'עח"סרירס ס::!כ Iכוןר Cמפסמססירע'כח'פ

יוסףעץ
 ·ע"גק'ידףוגג"ג .ע"גע'יןגדף f>/lVט(יףגג"מגרסיג)fנ~גוfנח~מיס Jגכיגכו~סגחווסג'כיויוסכיסכריוסיסיויעקגע~ס'סכוספי'

.וכערוךכרי"ס) <fכיוחמיחfנעיfויריףו"ריחוח .ע"fוסחיףכומגחוחו::ייויסוויסיוטכיססיו~סוכמווססיווככוfויסרfו~כורךי jיוסג'סיןכח~מיס
~כוכחסרכוו~fוגס~גסיכרוו~fוחגנכיסוכנכו pכמקיספי'גחככררfורגכן , :fכוחסמכיריסו::ייוחמידכעיגיססגטג'ס

 :סיfוחיככויחדנכחג~כוכרנרוחמרוכfוגfו~מוכנכןןגומר(מגגיסמגכוכוfכמטרסמוסגכו, .fכןכrוזסוfכיןמגונכיfו P.פיןבררתאז

נכן!::ססכ~מימכממ(!:ומגזוכרגי~ןומ,ן .כעיקרכפרמפי~ןנוס c:ימכפני!:עומררגרכןמ'ןחו\במגכרפומיריס~חזקמז'כגרוכגככ • Iוכותשיבהבעישההנונהאכר
ו::סומכפ'ר:יחטח'סיסמפיכוגומיו eחממוןיו::ומ· י:'י:' Cרעפועכררוככזרוכע Cריעוזכסנכ'מ C 'כומ .ממרבככמוגי Iסמרחמי Cכ~מ"מח'ןכ' .חו::כוס

רכעוןמסיכןוחככסירכסגיע~י:יסןרכסכנערו..מזס ו('~כfכפיעכמוחכ ~'סכמויכוכמו::ןס Cכננכךןכמ (fםן:י(ס .רחמ'ורכ'סכיו'רחמ~ו '~מכןכ Cו'נס Cכמחמגוי
ר Iסמממכז:יוחכהקןיגוגגממעןמעכיוורfומ ::Jוזו:י .גוח iע(נ ~ ::Jמעעוו::סןכ~ Cמ ~ cגו::עממזרממכ:ייד~וסןסערו:יעכסכחמפי~ו ::Jססכימרוכןגי'סנסגזסןעכוס
 ומ::!ימחסןכמסומומס .כגרוכו~ Sמוכמסייונסןמכנמעהיקיססרנריס . Iיכוהבכיריה'הר'ת :כי I "Cםסרגמןמםוגמוכוסועיכסנכרמכ;ח"'רעונןגיל Iמ Cסנוני

------ :וכוכגכנססומ Sכמיחסרוכמ 'ס ' cדול .עכייסיסמס!::כוחכנחכססומומס .דfוסככ'כן !'רוק::! ס::!סמ,נןמסרמכ :Iמי
 .ק~רב )מ.וםנתורהם
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, .., J ' 1 1 פסג!:נמII מ: 
נ'פ:כפקדו~'וכוסגימ;כיס lס;חמסוסfוגfועבכמfוסוfודוכיריק l/ג<וכס ;eרכיוכיס ;eכגכגוכקיוחריו f5 lוי Ciכננכרי'ואפיקתיה :גכוכריגיפקfוכוכיוס

ע'כמ'כממקננמרגכעוגיסוכבכססגכיבכע.)«קוכןכסנכר<נכריגןהרקס'יfוכ<ריכי 5 וf<יכזויכגוחייס'גגוןמריוחנרי :וכרכיס]<סנוכר[ודג.ידוכ-חיו rמ
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 ~~;מו~'~ : ~,~כ~_וכעוכיורכיסוחכמרמררכינביכחן Ciכימנבכגחגורמח'ברי :ומיון Ciכג~ה

מוספומפיי ,יעכננסןסגמונספריסויסמחיסריססfכוזאתאיהכאפשוטומיךי.אזיוצממוראאאיזכולה:סרדכי~סחניייגססfכמררוכiנ Iזיכ
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1')00 ' --") 1 J )" נזרהI והtפ''ימ "· 1 (':נמרימפשטיהאפיקתיהזI 'פ'נג. 
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ri ,רזג;: r וור.v ינכן.'לתt סהזהבזמזהזהינין'רונן:חII כגכמהזהכבזמזאימאאלארiמר,)(מכחותרסi כiכiנאיניםחרישיכקמיסח
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:ככמנו!:ממר(גוזגגוסמ,ןבפרק'גק"ןfכחריורעך iול )fוםי : "rסבזי:רייוכ ...יתני"כסעfכגיםfוין
עזר:כ:ווכממוסמ"מזרנ' ,' 5 )*ונתגיירההכיתיתמן Iהנטעןאפ"ההםגרים jעגי f> jווכרהי ,.: rר ' iעגיוהג fjכהכר

 ~ו:~ן ז'ו~~ ~;;~וו'אןמר'עש[אסי]ררכ(אשי)משיסלכתחרה)לכנסהאסור )~כיזו Ciברfכ(כוכוינ'יפו;וסוןכ' :l ;יפוג
כנfנר:כגמנו:כ Sרמסמבכגטעןגו',ס:;ותיהמןהנטעזעקשותממךהסר ), ,רמש([אסי](אשי)רב iנראםמכףרו 5מגיסיגיו rמכגיפגגע

ני!::יוח C:כ~גר( ,, J/מממחסחיוכמו 5כבכיויעfכ lם~נוןחבכ Iיאי Iרבנתנו :ממךהרחמושפתיםולזזתפהוכי'ס(כיממונכטמ:נח) 5(מ~כיס
 ;Cוי ~ירי::5כי(ו Cו' ~ נ.__ נ.,*.נ ~ ,..ר IoIסח"פגיקבלולאבוכיוצאהמשיחלימותנריםממובלי!מו tiתסךיהן:ר I,נעככמו,יססמסירוiר ע:!ר((ן ;Cוידיק S ~רי·" ר.""ג·רמרומייי " Cמ 1

די J ,ו::ימ c qמ~ועקסות Jממ~סרו~ייוכיגוכסכfכבכמס·ימתמורס' · fJ כו.:~וכיע rtiכוכרס I 'בכ
כעוכסוכוכ'מח :ורו"קfכוכמוfכיוכעקוסרכירסייגואן'רשלמהכימיולארירכימיאלגרים :כ;;:~כס ~וי ~':;פ ר~ז~; lסי;ור[עס

 ~~~ ,fמכ מ\~: כ:~~~רורכיוכי וf<נריסקככו וf<כוכיוצאמאיתיאפסיגירגיר,הן)נדישעיחכקראמאיאלעןר :וכיענרfכג)וייס Ciרמימסרכככיfווזו
רעו Iכ:כגבככנרגחוכפןסבכרגפרקרfו"ריגןוסfוגו',כעניותךאתךגרמייפילעליךאתךגרמיסורס:;יגס:רסס~ין , jרי frוולורעך

 ~~~;ייhכמי r ,~,;נמוס'מכוחררכ'נריסמגףקוןכיסרמ( :לאאירךאבליפולרעליךהואמיוחכבכוסזר:וורמיגכגגממ
וכוומע~יר:כימ::יו ,.. ,.. J ~ " . I ~ , L :ייסנזיירו"יכווננייומגסוחיונר·ריס I'": luמ'"כ Cjו"ייויי

 qמר:נ!:עכימ:::ממס ,ט'רניכיחסכמובכטמנכלישי 7שפרקאחיןארבעח :וכוגיחבכנכי '~חניעיס t:iירפ.ויס iרוסוכ
תקוסמגנכו C'Cכחי'מגוfויזונכוכי)וגרקדק Ciס'רנ

ס(:כעומו~ד D'Cגמיס,כנקראלמהישמןתרמרכיכיתשלט\עכותכלצחiכןייכךאמרע"נלדרtוי
ומעעי:רו.יפסד 1-

וכ:כי:כ(מוכמיכוכתיכאינןכשלמאשמשוכררכזשלאיאונוערהייוהאכאצכעשמיעכחתמרש'עןרזבתשזנן'
כיג(מעוכסגכוסלל

 ,, 1מבווגנ C "( •מתמיתהבאותההואאףאיתונםוימתיצחקכרנחמ!רכאמרמנןןעראאארצהושתר )לחכראשיח(ניה

 i1 ;ר~ ~~~ו ,;;מ~~. :יופיהותכחישתתעברשלאכריהכיעבך/ט Iמעראלאהזרעיהיהלולאמשוםאונזבשלמא
--- :(פרקיס) ,(' Pריעיבפרקרחחויץ אלב) ,'שמ(שנאמרמשיםלגרשהירעתיאשהארםישאלא nאימריעקככןיעןר ..Iאירכתניאב Hעלזדףיא

 :רעהרעךעלשתרח
לאהנשיםשארכלוכוחדשיםשלשהלהשישעךתתייבםולאחתלוץלאהיבמהמשנחעא*םאדף

יהיהשמאתתייבםלאבנרמא(ופירשוחךי~יםשלשהלהןשיהודעינשאולאויתארסו
 :וכון)אחאשתבאיסור-.ב~.יפוקאימאקיכזהולד

נחמןירכאמראבזאיזtים Iהנכלשאראלאכראמרןיכמהלמאכשווכ'הנקיםכלשאריכןא Iפיסיעןאוםכיף
זרעיכיזלהכחיןאחריךולזרעךלאלהיםלךלהיית )יונראש'ח(איררמיאשםמשומאלארמ

יעקבעייןחרייף
ממר :tממר Sמקדמ'מוכו(מו~חרזר :Iמסויחכמוי(טוע::י ' :tחינדגריןןח :t י::~ ח(:! 'גרדיו:א ;Cקיובזרח Qכמ' rרירנייס jנוסכ~כגגדרךחמיד~מ י:: :Iקזוד Sמ(וומוחר
פוגע::ייס כ:י(:!~מוזמיכ'מפוכ:כיכנבוונמנמוהוס'ממוי pח :Iנrווונמנמוכנו!ביכ"רומזכיז:ו« ~')נ:'(מ'יזמ:ו:"וחד:;נמנאוס 'Iו:פדחונ ,ןווכנריסנכקנ(יס

ג!:בי:כנמרנמי:כמד(מפוכפ:כי::יכחננמרזכינכנבומנרfונמוככמזכ"בןגופ:כנערו:כגר'סו(נקכמ י::כנכ;:, , ....'וכידנוויגכיו:נמי:ככ'עו'וכ.יכ ," pנביג:י rן:כגומכiיעכ
גריסקנכולא :'כקוערו:כנ!:וספונעי:כמכמ~יומכ;:רכנורו Iנ Jכגגמן '(סנזר::;:כומוכמר'סגמ~ככיוiי Iכ t ::וומנעכיססכ!:רמ'::כז:כ Jמגזנכfו:כננגדוfוכר::':::סיןכס'
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כרמיחחמנוחיועוןעגיופוקזס'::יקנ Iמ,מנוחיו י:: Cמע rחוחוחינונחנ"ר ::Jכיוןוי'גגניסעגמנומ Iעופוקרס'םסקגמגותיו Jגעועגיונמ,ן Iסיסור'סימסמ~וח ' r ו::
:וחויירגפרקיי::ורפ(יגייIכת"::יו C} ')Iחניי(יח( Iנחנינמור'יי'ר חור::::זמהריכ'כרח::ו!::גינסככפ'תחח(::יגכס jמ 15כ ו~: Cייפניחוייריסאחרים : C 'עrכזףנסכסדרין
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ומם"":ונסכיסע'רכוגכריבמסימ Cסע'ריזכגז'ר מכ:::ימסונו'כ Iמ cמככ'ו'ממרומומ'סר'ס lנfו I מ::::כ'פכ'ממזו, Cו'נקמ'רס Iסכרעגבורס Cכעוומסו 'כע'רו'::
:::נסרבעוכ:;ובמוכזככקגכ::ככר;ס'ומממכס 'נככ'סכ'פכרנ Cמ'כ'סכררכסכ'סק'סמימורספר Jומז c מ:::ומ'סומכ' C 'כיס Sעמוענ' 'כז'מסס::רסבכמ' t:Iכ'רר';מ
::מוכנ'מ'כסייקרמויכ'ככזססרע(זכוגIכ'וכמ'סכגז::ס'רמ Sעכמ iכנמ'ס,ומנ'מככ'ומ::מכעסמסיככנדסכנבכוכ'סfומסמ'חמ::רכעמכמבכנ::'יכגז'רוכמעמוונכ'וסומ
 ·י'ס'כומרדמספ'קרוינ'מ'רענויכ'גמ(גמונ fCו 5ממןכזססעו(!:כסנו{גמגו C ';ז'מ כ::ברופ'מ ס'ס::רוז 'מ'בכרכוגגכסרIנt: jכבגרוrנ'מ ס'ס::ממז'כ eמסעעסfוכמ
רנכןממכסכמוןממרד::ככממרכס Cוסיכי(מופכנממר' <'''קד!:ככממר'ממר eועןרrנומ ISרכ'ס Cס'י C"ע cמדממיכמכס Cממר'נכ eממ,ק::ככוןזירג'מיממ,גמרורבכנ
יממר'כ m ::זמןןסfנ Cמוrנכגזמוממר'::כסגמסעכן:::וזכנוח I ו::כקמ"גכמ :Iרנרד Iדגמ''רעגן'ס'מכח:וכ::'כו: I:::מוכנ'מ'כס'ימרמן'ס':וכז:ז:ו=רעגגחן;דכ

I מו

עץ
=יכםוחוrו~fוסוק'חגכ'~וסמזונונותסססוטי!כ HיחJכ ,חות Sס(מג/'ויגם mלט

"מ,חfוכסומותוג'רמוסותג'כוסיוגכיתסו' jעכ'סיתמ::רמ::רסכמ
גנותיךוג'מ Pסס'כ'כמ::רמות 5::רכמ"סגכ::רןכמומ,מימןכפרס::רגג"ר

 ר:: Sסחוכ::רג'מויכךכו 5סממותזס'כיחית'זםכמסגג'תו::רמרוסוח::רייכווקממר
מחתגכייתחכמחכfוס lJ/וכיכמכ l/וfוע ,עגוירוומתי 5מגתיגהבא ~כו

 •ק) I"e (אפtפשבארכאנ )מ , t1בגרוחזבה

יוסף

ררפינ!כמי "כר:: ו::וS 'fמ~סוןוולס'כז~לוךימווfוית Sרג::רכמ"'וז Iסכומ'כתח
ווךמת' Sומרקרfוכ"וfוע )ח"ס'(וג::ו Pימ::ר 5מכמירעמוז מ'~ר::רכתרו'''"

יירמתי 5ומקרfוכfומר{מ jרערי'ממחרממרתי Iרfו{קרמממוחרעגו'
מזמורגrר::רכיסו"fווחרמוקוסויסמגוחוגרוגתקממוגפרקסנווסיועכוסי,!

'\וט CIגרוחרוווקסימכfוווסקמעס::רסי'ככומכסכוס Iמ!כבגגרחוורדכ
ימרח



עחדףינמוך"שט~ניפרקהערל מהרש"אי Nרש

חג t::ti !i'rוכרמסיק וכ,,~בכ"פנחתןל~יוחריו 5tiמכוכחרנרר"גכויןניחכחהנויגרנראיז tiוכנ" :כ~ t:iוכ~ ;tגכבנחטחחחר ;C~פי j,1ככי
נגס ~י~ ::tרעהו,פיונגונכנוfכ~כככסחנרנחורחיגfכל~חןבח::יוחמ::ינכנוח::יסחנ Iנכמי~ו"ככי::י tiוסוג~ 6רננכומ~סחנרחים Iוהומס Iנמוי

r נכךגמטמr" י'ייינS םמךכררק::יI הגיןI כגחכמגגימfכמורםנI והומסI רמסI סומנןI כיסfנךI יהומסI מכחכחס;J כמ;כו::י::יהכיירנרר::יייגו: 
נככרי;רייסחי;רכג'רגקטס Iמריםו Iנפר I::יזג,מגכג"ניךכ'ס Iננכגכג1ין fמנ::יסמספיקי!ו I י::ס Iגסגפרזנ'" . 'ו"ימזייס Iמנ::יסמסיפקיסו Iשה

ס I:יג=יגו Iםי:יסנרמן flונסםנפכיגו

::ייוכגככמסס::יסס Iנככגכג1ס Iמוכספיקיןלאומל"שרביביםוימנעו );(ירמיהדכתיבבכםגו Iומספיסק .סקרכמתתמהס;;איש
נגמסכבכוכסכיתן tiרנרו::יוחנכיססוחכיולאבדמיונו'לךהיהזונהאשהוםצחהיה~יינחביס :נסרכסירת Sנבכנורסוגהו

 Jחי::ינכבכוניססחנכרוכפירוסוקס::ינס 1ללו Iס~נננבכנויס •נכזוןלס\ו"ספיקין
סו::יירחירמוזןוכו'בכסוז::רנגסףלגוברביםצדקהפוסקישמאא"י'זtיתש •מצאוכ Iגרגהגככזכחמיסוכfכי tויס 5גכ Iחוטכ

גפרס m,ר י::יי::פיריםיונינירן..,מגסףנישאיםכה) ,'שמ(דכתיבבותניזואיזבכסי'זI tיiריטכעכרמגסיגרחונמ )ט(רו..נב.: Iכ
ומזוןס Iככנ::יסמספיקיוו I י::ס::ינכגכגויסבדקושררבמתתםתהל,לאיש jאיוגםשורוח .קתכע : Iמג::יגכיממיסו:::ומכייס 5נכ

ונ=יסהפקס Iככנרס...נםמוכ ,,"י::רנג::יגוסמידביאלאתלויהדבראיןאמרמצאוולאג::יגג::יגספךזננחםמונכגכוך י::"נקו::
ס::ייוס Iבכגגחטיכגכוןוכזיןורגי ;t 5 ר;:;ר"לארמהיאמאיה'פניאתדודויבקשכא)(ש'בר ;cמרםמי;ס Iכפורסגיהקהכגכו::יךר
Aרנl בכלנמקוס .מספטינאשר :כוו'הI ומור 'י::נריII ם::יזוכהI ::נכבכוכיסגס::י י;

וכככסרינממס::יגיט; 'י::סנורמגגגנו,רביאמרמשמעמאי :וותמיםרים iבאששא :קוהיו iSפונכנמזגיריןםסfכ::ירסםדגין
 1נגן Iמפיו ::tממוו iונגגגג::ייסו Iגכ .ת~דודויבקשהכאכתיבפניפניאתיאאלעזר;רריסר

גגמסcינרונרנרגוג ti 'חנג 'ו"גסףויארמבא)ב'(זעה'לפביהאוריםבמשפטרוושאלכז)(במדברחתםובתיבח'פני
גככוןורן..,ח:ונרוג::יזגיזגגוג:וכיחםגמשלאשאולאלהככעוניסאתהמיתאשרעלחרמיםניתואלשאולאלח'

מנ:"נגרמסיקנריס rחן Iמקכבד::ייוללל
וסנמ::ירור Iמ Iכנויסמקננון::ייורכממצינוהיכואונידגכעוניםאתחמיתאשרעחדמיסכיתואכחכחנספד

כiרן tiנוכמכתגייוג Cנם"ודמ,נריסמ;ו )כj fמספיקישהיוחנהניםעירנוכנמתוךשחרגאלאניסכעוחגאתשחמיתכשאול
םסדום Iקי l/גגגהניירוםר::ייס Iמ;גשראשאולאלתבעקא • jהרגכאילוהכתובעליומעלח jומזומיםלהם
 Iככנסכגגגםורע"גח Iכפרםסםמוסב)בקשוצוכביה(מ"דר"לדא~ר iאיביסגבעוההמיתאשרעלתגעוקאכהלכהבפסד

 :מ;זגיזג::ינריסמהרג.יוזכנח pגג'""נגיסש~\לדודאמרפעלושםמשפטובאשרפעלומשפטואשרארץענויכל 'חאת
 Iנפ .ווכ'פנ:;וםסמםפטונאשר

בכנקחיפענודמסטפוגיוכיפסוטינפקן
גנספעודנמקוסגנדו[בכ;~רס Iקמפעכומסטפו iי 1כוכ iררסווגג"כפנככוחמיס5::יור"ונפעכומספטנסכר יי';י:: iמיותררו..מרמסגט-וו'מכנסקכ::י"

חדרשים
"יכס:וד'פיכ, וfכ:: ןד,,,נככרfוכ e 'מחכוכריוח"'קיfכמ=,ס 'וf,נככגכנ;:סדכfו eדכנרסגfווכ Cזכעגנסוfו'מfומfו'כס'כגמיfוקי::'מ(רחז C ',דג" כ,וf::מכמנגנקא

ס I 'ס(,ממדכסמכגדסנ'ענסדנfו"מגנס I,מ :!יגנעס' i"Iנרה'גfכ Jמנ ',וf::רfונ c ,גננ' Iרt:ןימ(מסנ,fומר,מ,מיסכfכוייסכד,ד ,וf::וfומ'מנןכנc'נכככס'סגנ'י
נגסיס'כננררמ'סנ'מגננ 'וf ,כ(מנגנקfו jנפ:רממסכנמיfוקי!:'ממדמרז,נfוממ C 'גנ Jנמנfכנfוומומ'סכfווי'סנ~fככ'ן i 'וf~מנן(ך,ךגנ!:'ח " C'ל O , ',ב,כfונכ'ס(ו
(ו,רfכו( C (כfכח'מכןכ'ככוכוכחסגכנ'סגנ'י.(וככחוכ cרסג j'יו'עבכנסכומנס ',ג,ממכדגמfכחס'ריiבככונfכמלכ'כקו(מ:נכ כf(ד::fוונמ!:בככ eכ Iכמעfו(ח

 (כfמכנכקח jגfכסק"ס כ,ח:!:< Jמ Iגכמסכגדככ,נ'מנככfככ'ומומ'סfכוליסנכ(יזיכמוספומוfכימחכווז'כוימנככמכוכמממוכני\כנככוסfכומיוסובו'ייזח :tוימ Jנלנכ
 :וק'נככנגככספר מ(:!::fוונ!:fוונמ(כעל(כיפק jננfוליככמחימכזח"יללfjכסספוfככדסיע'כמ'ו qו jסככדל'

יעקבעייןהרי"ף
I ומןfורס:נf,נח!:נסכ'מופכגכסC נסI אלוגו'וור,יכק!:ר:!:fמנ::זוגחכחכנכז"ןרלחמ(חחנכז •גמגכנספר ח(:! כ,וJ אל :ח"נחטפיח"סי,רגניס!:fסר!:נח (,וDנ

סככרנכונ!:'סנ'מנרי jיסfונרקדק C ',סגסניס,בכ'רנ"כרג Cכדמ'סנ'מ,fוכגכ;גסעfני!< c'יינ,נגfו,רסכדר'יכרנמןרגנכ נ,וf::גננ Iרנ'ר'נדכ,'ספד,גמיכמיייfו '..כי::רj:Iוס
דכfומיונכומ"יקרfוDספדfוסדיןנבמרפרקנמ,כפרמוfו'מfוע'רנמיז :!"נכדרי'ידייכfו,,כfכ"ייייכגמגכרכfנ C '(גספדווסנחמימ "::נוf,ייויזינככ::נספו
יקרחסספדחוfו'כככגכנDסר כfכ:!::fווככfנכרמיסנ'מ,חנ (ווf:!;כfכ'נמומ fiומרינגמגסנספד וf(ו::נחיסכנכרנבכד,יכ,מ,ו'נגר,יספרונfומרס C ::כפי,נכייכדמנמן'
;גניס\כפי i "כrרfכיגfכמ(ךחני cוייכדמס',מילזג"וסעכ'!:רחכיןכוnחוככfורח"ועוךנ:סלנבכרחכfוכיס-פז Jכמככfכ j וf"ימיס ' 1סוfכ(סכפוכקכונמן I נ:!:וfכממ
 (ווf::מו(בפליכמ(וגחנסמנקנכררור מ:!מכ:!:;מיוסמפל!:יסמקכמ :!'מ ' f) 0כגוכמיכ"fכןכיס-פר ' 11(ככיג'יכ I::מחגמוככספרוfכח'גמח(ככככיככקויס!:כיי,

כ'ייiעכיומנעמו Iכורמממכ,סלכ fIככfכממ ""וfגנ'יי י'(ווf:!לקכי'ימס(דגמכיכיככfככי:וסספזמדמךכנכי(עיילכזי כf(כfכספ'זווס כfנ::נכוורמויכוכויספזוכו
 fjככ:וכג'יDספיוו כf;:!ח\כחנססfויןfכיכמוfכנ :Iבכ'ינ,כfכמלכfוכלמfכמוכממ;ג'י י':!קי'ווכ''יגככיסבכירוכנ!:כלבממוןאלא :ו;Dספירוורוכ pחבכנ;נוכממנכס

I: עררסיJ חגמי!: :!"כמנ::ג(ונממ(כגכסיסעירנוכI 'פ(סממנ"!:ג(לנרדגמכפיקכ' I ו'ןf; c fוג ;,כfנס'סג:יכיסנכירוכנ::רסגובכ;מי',דוI: ::~;' נליסניירfדממיסנד,
גןfוסכ mcכ,כfוכרוד fIו j"Cכי'י:ומכוכמגדזו"מ ן,,,כfוסגי כוf,::ןfויןסרכמו,כפ'כסיfו"רכfומיס f1I11ו,ריס ,כ'וf,כחכומומנס Iכבכנסו ~כ,fומר feווכ cמכ, jמ,חכ'

'ימוספומגקcריחכמ" ~"כסכגכנספןכח f:!cווכע~ח:ודריfוכו'ס Cעכו:נימכ,פיר Cכ'~רמי,כמבככ'יכמחיכחי' ''' '1עמי j ''''חמכמחרבfcומרכיסרמחיכ,ומני~םנמנ"!:
 Jמככ'סכfוסנרIיסכסירסfכ j "כrרחיגfכ Jמכfוני e ~'וfונכדוסע~ j '~ח,מר'רfeוכ'י Iהכוי ככ~;:,fומיכגסכנככו'ססריגמכ,נםקדעמססככניסכריגמכ,כ <:r "נ::פיםfכבכ
כז,ר!:fככו :1כפיעכןופיר Cזוfו'כסגכסיסעילדככיכ..יגמבככ Cבככועכיסס C ' ג"כf,::כי'יסן::סחכוככחינמבככ fcוסרcגכבכנויסכייגמיכגנמחככעיקלכו כח"נ::"rכ'י
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 jכעילוג'וע'סככסיסעילנכגדוfכג iו (ווf:!רסג Cח\כמ mככנכ::רfכונ c'יספיור כC )fמו.יוכפל
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יוסףעץ

ס Sרס l/טסקב ~"רפע(ומטפטובfוטרוכו' l 'וfני pומfוו~ pומ~סגבעוגיס :)'''וב P (גנבךיוווfוחי 5ומfוומרוקרfועויוגנפירוטוו~fוfומרחיוfוזקרמfומרו
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מיס iסנוחמ~וס"קממיג"וסיטמו~ומגסומיסביחמ~ר iגסמכורסוס"וגכןנסגסכחוחסרוןמוו::ויסומו~ו"~~וחוס'סfוומסכבסוfו jסמככי
מנ~טfוו~טכמנגיוסכנגנגויסגקמחעטוחסט~fוונמוגומ~גיסו~ככגנטסמיח Jכמכמ(מוחומיס(fווריסטומכין Iרמוקווס'מטוסוכfוססחמוחומיסכמוריסטfו(

 (וfסחינח(סוויגנ,ו jספגנממ p"מ)כס'פך P(סטרfכוירקוחיו 5~כירי!חי! כf(מנ(פרו::וו pט"מטמגנכ::י(כספר Pנשיא :במ(כו::יכחכוירברר::יייוכ
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ממרוסימגכג"~סימןסוס~סססמ,ןבססכיגרסיסוסנבגכוכיסבי~ובקרחוימ~ומסימכיסמrררססמסמג{ ~~גסיונכיסנן~וטfכיןכ I /ווסןס/'קבןסי'
נסס 1ומ' (וטמ Iבכעבמרrכמימו~מרממכיסונוrכבססטמ,ן ~'ר/ונמ~ומrכובססמ,ןוfכ~וסס ~' \Iס"תרבסבנמוברמסורסוסומס Iיכססונסנרמזס ~

נססומיןטניסגמסזססיסטגברע~בוגסענויתרוונמגויוןrרינממרתבססוחי!ריקססגיססבו Iוסססוס IIספוטריומווונוסוסנ)ונ"סכיסמוח
 : fIוק"סננ"ם Iוטי'נחס"עוע"!rכק! Iורנכוכו .נונסונקרמוי:אין )ת//ס I (וכוכוגסחוננופסזוטונכוכונווחיו Iםנחם"וכגבו Iנסטrכונכנח

וגננrו Iמס~פנירן Iמנכנכי Iסרךוךחמיח"זו//כ!ינסוננמךניךקיודטי!ך"פ ,נירוסנמחננ .ווכ'~מיתסקונ\וו jסמרוג~סמרו!נפכירןם Iהעבמכ
 . : ו~::וסומיסרו pקו~ו::מסובrרוני

 •בערבעטען Iאאובררופעןז\אזאללטאן )וf •ןוגםיתהם
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א'מהרש ]fו(
 •סימנים fב'הד

 כ~(הטביאקבפר
שם ]כ[ : )נ'גג
תבשביר"בא

(קכחג'כבפרק
שם ]נ[ :נ)'ע

ג(סיכנררר'בא
שם ]ר( :ח)'גג
 ~,(בביצהר'בא

שם ]נס : )ג'גג
ריחאטש"בר"בא
תלכייבס,אלדןח

 :ח)יIכ'י(םועס

איתואהבת
דיי~)חן'יס
חיןפע :tנווסקננו

S נוו::פעונ~'וסקד
סמחידק~ S'ס
iג :Itכמפןכ cנמ

S ו ~קדr '!: כחc ר
מקדוסן ~ Cןכופ :Iמ

ד~ייוופגג{ו~וח

יעקבנאי[
סייג~סגמו ~חנ
מממגימממ
 l~עכ'וחנכIכוכ'סג;

נומכרס'ס Pסנו '(

שר/וועטעחרףיבמותשמיניפרקהערלמהרש'יא

.... 



מהרשוואפועטדףיבמותשמיניפרקהערליסו

וכ"סקכמרנוסיסכמ tiיסוכחןנן"פינוסחסוןנחויטפיכיקורכווסיסקכטוךכמגיוןיייכחמ!רכימנרמוןfויויכ-fוננסכי'ויחסול :נכס:ו
וחכתיג :גסניןוקגסiכוספו!רטכ!רנוגמוכעכסוגמעגיןרהמיססנקטיספכיסמטומוכי :ינג.נייוטכמומטכידוךכ tiזנמכזכומסומרון

וקימיומזכוכורטמומיטיגתיגסנכי,רקיממסיפמונו"יומחוגמ :וגגסמתכינג.ניינוסי.:יכפטוהכייכיפגיסניטמגרויגרסי.:יוגינרנר'
נגיסנעוותנח]סגסרייוגת pנממוקמיכןנכיסגכגמנות mיומרגממוררניי<..יתנוסיסכממיוןוקגטו.:רומיגנרנר'יטפגיסמטומואכתי
מכו!רכערו!רמנו!רעכככיסיומ!רווכמסיסיוטמיס'ס tiי!רורככואל :מזנ!ריו
כגיסבככמכו!רובכוקדופדגחיכומבכ"גכא)וכ Iש(קטינאבר[חנא](הונא)רבמתיבלחייםימויווfוו"סמיןמו"ייסגכוכיסבכוכרי
סייגו ]ג[רכרוגחק/פ/כיi:י"וק"יגוסמ •שאולבזיהונתזבזמפיבשתעלהמלךויחמול(יטוכירירtג.נגריסספטוi:ייי tiכi:יכ"זכק

וסגמכירי:וסמכוחיססמבכטi:ינטמוורויסיילייל-ג!ריעד :כרtג.כקמסבכטוונמrוכוט!ריi:יס
נטניגרקגגגכרווכרגמרמטמעפייואאנדנרשספנמשואוכרוהענאשכתוכגמיג.טמיסימוחגכרגכגיס:י'ימס

מיגגנגיונכחמטתכנגעכויסטמוגזנטמופלטורחמיםעליוובקשארוזוקלטושהעבירונכג.:רמאלא :'טגיריסדונגר :נקבור.:י
סיורקטכיסרמפטיגסקטימגמגמישנקש"אלאנדנרישפניסמשואואכתיממסמו Sרימרנר'יס ti ג...כfיגכסכמס'ריספר

וכבכגטונענ"מגומ"ייכןסיו"ירנרככי :הארוןיקלטנושלארחמיםכמףטכבכיסמיtג. tiויעונוןמנףוורמסיס
גרממר'/בג]סמוכמבוחסכסכיכעוןספירעלאבוחיומחולא )כדדכריס(כוהכתיבשםמכ·וכדקריגi:יועכיןמחוטב :סבכוכסמ)(

רi:יייוכמיססמיןכמכ( mיווככורטמומיס 11ב' f Iיסימככגכ(כמו/וכ lc:iעכיסכמגפייi:יוכורוטכי
ממרמוכימננמנומכערןיוממקטןאבאנרחייאראוגובניםובככדיסעכריסמנמנריסכג(«ו<מכיכסו

נמרמסנררכ,ססיו tiמרג tiנגירמפינרטתמזאחתאותשתעקרמוטביוחנזרניארמיס Sגכוררטנירכנגכרגיסכיכי",פסרכיס
רתקיינווכרגייכררגז.:יפיר :eפרי,סנכ.:יבא)כ'(ש •כפרהסיאש"שיתחללואלהתורהכזרמשח :גכ :eי.:ררמקכיכין."וגיג.יכיכ.:יו

רר Sסרמוכיסונר'רר Sסמכרנר'פ.:ר Sראללהותטהוהשקאתאיהנתרצפהותמהיס 5נכזנרטניגכגררfו'נ.:רסרמגככיס\י
:וימרמפיןי"כחסוס''ט Iגמובון!רמיסליי'ליי'fונממייו..טבכויתנם :כימיוססו

געגסוכמi:יi:יריוומממוררi:יררססכממןהםעםמנתךעדרקצתמתחהצורנוררנ-מיסכרויוחוייר..סבככיגi:יוענריס
טיג.ךיקסמנממגו!רסכעוןסברוניסכגיסעליהםלנוחהשמיםעוףנחנהולאהשמים",וככמכסיכרiככמוכ)ע ti(יi:יורכחינ

ק: Nוךוווג'חעקר tiמוטנכךממריגןסריןלאכא)(דכריסוהכתיבלילההשדהוחיתיומס'רכחיכקייס tiננסקךסכי!רבזסן :יס Sע
) ti (וכמסr אהעזעלנבלתותליז :ס'נזנI רמשוםיונחז/רI ככרוריסבריסומחבז/שi מזנ!רעגיטרמכ
סוינמוכנכסיסרמנווג"כומסגנכ.:רדזן,ורהמזאתחאותשתעמךמוטביהוצדמןקרfכררמ, ..<fינתנכי.:ר ,נגוירגמלכחו

ימויסססי,ניס tiועונייסנגניינוזכמ
"ייכוברוריסבריסומ::יק H י:iמכנכירכקושביסעובריסשהיוברפהסיא/ש Iשויתקדשתוספות

ובכורrכחוכ!רמיסירכ:יוטנורוi:יכiכיכיסהםמלכיםבניהללואלושלטיבזמהאורמיםכמריטמומר .i:יכורמ(גסותטהו
סמרגינעונסעני:וןסיעכורבורואיןאמרוגרוריםבגריםידיהםפשטועשוומה(עגירtג.)i:יכריקס c:iור S י:iמכ

קגירנזניחוןגגכיכיטרמ,רסרובריסל fל :פעגוממיססגויוממי:וסריןממעגיו]כ  , IJורוכונכסגמסורמ Jנכסן t.:... I , .. 11מ lכבניומהכוונההדנקשראויהאומהךוכר.:ירן :e ~רוןטכיררממרמדוננר'
ס'קנרוריםנריםומהוועאכהדיוטותבביכך7ז.כניס :פפמרוןגי.:ררקרו ): 5 (ננ"נגרמנכייכן

ה)(מ'אשבארמאלףוחמשיםמאהישראלעלנתוספומידו/ Iעאכישראלכךווכנכי
ומבניזפ)(שסדכתיב/ד Iסלאהווישראלוךלמאבהרוחצבאלףושמניםסבלנושאאלףשבעיםלשלמהויהי

וגו'הגרים]האנשים[כלשלמהויספר Cככ'(דהמהכאאלאבעלמאדדונגרודלמאעבדשלמהנחןלאישראל
וגו'עציךמוחטבכם)(דכייסדכתיבעליהסגזרמשהעליהםגזרדודונתינים •וגו'אלףוחמשיםמאהוימצאו
הדן,אביוםיהושעויתבםם)(יהושעדכתיבעלייהוגזריהושעואכתידראלוכלאנורורודדראלההואנזרמשה

 :קייםבהמ'וקשאיזכומזנוררודקייסשבהמ"קבומזגוריהושעובו'עיצסיתסבי

תשיעיפרקמותרותיש
לכהו •לכהזב] Nעפוכדףאורמעזריהבןאלעזררביר"עדבריללויראשווומעשרלכהזרתומהך IIהתעאיפודףמר

בלויםאליהםוארמתתרברהלויםואליח)(כמוונדכתיבדר"ע/ט Iטלכהזאףאיטאללויולא

יעקבעיוןהרי"ף
יס D<ימוח Cכס Iנומין .כמרוןיק;!<כוט;מרממיס Cטנקמ;מנרגריטפכיסוח cמואכתי .וכוןמחסורכrומחמוחו::חפריזמוטב :פ;יססר Iנרורכחיכיסוכייכומחכםומרמק

!:חפ;חוגס;יוזפיןומ,ן cנ;מוחפ;כחנייוגח Sספ; ;;(!סח;מוחיכורמ,גיגחינרכמכ Cקנfו;מכוחפגככיסירמחוכחיכוכמ"וככיסיומחו;ממ;ח;פר\יפי'
יממיסומכקטכמיוןק;!<וסרגכרכיגממ'ג cמ;ממייסטחכנקנבוסוכט;;כ Sגסוספיג!:ממרכפזפגכג;חוח;יןג;מס Cקוגןמןססרקפקייחכחן :t 'רחיגיומחרכמ!<מרמ,ס
 :קסיכסי';מ"מגכוסחי :tנופ'ןנרנייטפכיסמ Cמכמיכווכימככיכרסרכרטיפ;!<סוססומגיוסחקנרכוי"ורגירמfויוםגחוכמסיכמםמיןחמחמוחטחפקימוןנכיומכןרן

כח!<חו cח'סמיןרקימרחסיפחמרסטימוגחכ .נכיספ;חנוחיומות;חגחינוהארורונתיניס :וגו'טיפקרמוןננמומרכומספסוקג;טע;,וקח וr;Vנfנחומחננח Cו
סמכיממונ::סחמ Cע'נכיסנפרוחכסכסרריומוקמיכןנניספ;מונחיומחור;חיומותוכחמז:כח;מעגיםסר Iנ;מררורו;'!<פמן(יכ,;יממ;ומר rומ •וגוןפ;יםסר Iנ

ומחפקרינןרמיממחמוחוכיינרסחררסמומחחחוחו::חפקרמו!<ניומנורנירקחמרפ :tיסוכוסיףמסגנ;יםסר Iנס cמומספ Cיסוויחנסרגחינגנגייוסנורריסוטעcמכחו
מומר Sפט;נמטמסונמ!<מיומח C;ומריומחכח\גח :tמ,כחינגמ,;וכמ!<ומרנחינחוייוומס

טס cויחקרחסורכייומחחמוחםחפקר נ<!ו"רק Sיכונו Cר'וס :tמ"מנורימנמזפ;ננ;חוח;יןגמוהכתיב :נניריכ Cק;מחןנמכ;מנניחכמ,ןגי;רסמוחמכוח!, ;::ו
רכיננחמ;;סימ :tםסמ Sונמס Cכמחז:גירןמפכיח;ויכ Iמכננפניג;ומרח;וימככיסק;;חגיו'מ 9רכריןגנמרפ'כסנכרריורמ,חמכפיכינרמכממחחוחרקמ"רמס •טמים
כגמןרו eרח!<פםכפיכירמנננרסם'מ ::ו'ופפן eנ cפיס Cרטכרמםכככ!<פר Sמנכסר~סמיכרופי Iמק;ני ' cננרמק;נימרמרחגשןמסו::כינכ!<פר Sמםמרםכ:פכמומרממ,ר

כחיפככ Cו::מקנטיסםסויפויןכגגזפככ<גחרח;ין;מוכגחיכו::פירכ Cייקגינס Cכפר Sום cמסומרוכספסטני!<פס;פימגן •ם Cסקרוטרקכססמיגו;כמןרמ,ן"יריקבככמ
קחמרו::פירג'ומגו'ו::;יחק;'מ Cק;;חממימק;;קרמנימחמ'כנננרף)גו;קfו'וס(פ'ןופיכג;כ'כמכגניסמ,כ Cומקכיחק;גננ'רק;;חגחיכממרננגנ cמממ,ממירררן

ח;ויוכננכננפכיםמומריןמחמגגו::מיסם CCננפניסנכזפגכנגחוחגיןגמרגכןון cכרמכפ'ןרקכמקרמ c;פר 1 "'רfויגק;;חג cחי'ומוחרסיינוםמחוfוחסחגנרpמו!<נ
 P 'כפוגרfכיחמגקנ;םרחויומ,ן cגריס;כנןגרוריסגריםקרי •גןנרוריםנריםוסה :יריםספכ Cננחקרטמיסס Cרחררנככ :I; t;מיח;יכחכנחןוחיגסו::סו::נייןננפני

 :סגנגנוניסנfווס Cנננינניסכםכים Sנפ/ <!ו pניגעיין .ין Sפננמו!<נרגחינגנגיםסגרזהשס :פ'מ 1ג qרן'רגנ

יוסףענף
ג;סנכסוכמגחןגסו;גןכגכ Cנ Cכפססורגמ Sכררממ <!;וקכוfונכיפןוכמונמירופגקסיכג;כונכפוכחררן C;פיגרן;מיחכקו;!<וכחרון :tג;מסרוןגפנינמכירןנכhרו"יו
 :פ'ג;מייסקו;\גוסיסמחו !t מ:!נימוחנ!:'וספ;!:מיסנםסמג;סכחרןןכיסכויסוגןבכוומכונניומממגיו
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rכידוז:: . '"ודנמיג
:י:יוfו:יגדוכעכגרוי
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ונו'רמפ tjl Iבכגממ 'י'ר::ומגי'יגיגזכיחנביאאתטי iכיונהעבדוכידדבראשר Iונו:מאיםכו]ברו...מ Jזרבכוגר Iבכ .חאריר

ונו'כודויוסובכסונוןכוכזרוזכ 'י'רניוכמ •ייליממריוו'י'יוממינ'י .רמז-ג)ונו'י'יר .rrק
וטןמנרגסנכומעה::יאלא : '''קו iנחמרכקארמנוהנעסקענארבארמ"מי'יגמ י::,,י::גפיסונכבככיןכו'יrכ t:iקרר

ס#קדבראשרהןכדברקארמהכיארמיצחקברו~ Pפ'

להםנחפךיואשכוירכעםכימיכךלוטבהרמעהנינוחשנהפךנשם(שנית)אמתיבןיונחעבדוביד
 :לטובהרמעהלישראל

תחלהלאשה rנותנשוחלקיזובמקוםחנרנותבביתרתומהלחםחולקיואיווהאשהחעבדר/ Iתא IIעקדף
משום/ט Iמחתרחלאשה 1נותניעני ttר Iמע iשרוtלקיבמ"ם/ק Iהקארממאימידאותה iופוטרי

אמינאכרישאדנבראתינראמ)שרינאהוהקמאילדינאואתתאנבראאתוהווכירמישארבאאמר •זילותא
 :יזלותאמושםמ"טברישאד~ת.תאתינרארינא tt 'להאדשמענא iכיובמצותדמחייכ

אילימאשתוקימאישתוקיהולדובעלמד!גאררופירשעומדיםכהניםערשחשמיאלנאמרע"גשם
כהונהמדיואותישמשתקיזאלאמניאביהידעינזמיפשיטאאביומנכסיאותותקיז ttמ' ttי

אלאפפארבלחמתקיףוליכאארחיומיוסחןרועבעינאארחיוולזרעולווהיתה )כחכמרכר(יראאמרמ"ט
רחמנאליהקמזהרמאיהתםארחיךולזרעךלאלהיסלךלהיותיז)(בראשיתדכתיכאברהםנבימעתה

ד~י
עיון

יתיי jשפר : S 'יuכונ!:קניסרניכומגים::וייו!:;חיו! ::i ;כ nגנמי C 'ן'רעסנ'עגחוחיר
גיכו!נעני::זממחחי::וו::זחכח::ז Jחיי::וומכי ז:: Iרחימכיגמ,(ו " Cפיי .נקכלדוככומ

רק II' 5י Cכrוסי::ונענמrכוחחי::זחפיו:::מונכ::זחומייסגןנכ" Cכפסמ,כס 5כמוססץויס
נני Cכדכליחזניולכנקסככרכל ' Pרחמ Cירי!:עגגכוחלמגכמכמפrכ' :eמ::זלככלסג{

 :כקכר Pרובכויכו Cמ,{מכמ:::פתיכןעכ
 'ז::דכלויכירמנניממחוחחיו כr:!מכו:מגלדנליסכ'וחמלע'ל נ:!' ז:: Iספס{על

כ' j;רכ;ר .כיכ;ר Cעזנודכר::ז{מיrכ :tכי c!:גיככעזנודכל::ז P 'כ;:{ממל Pכ' Cיוכסfוכ
סגמחכי Cמ'מכעדקמזנלחסכפיוכפרטומ . ז:: Iכס I Pו Cרר יכ:::מ(וי jח' C::ידלפינכ(

ח p=יח,יכס Cנס'ג :eלחןילחיסועקכיכח pזמ,ז'נככיוכ •נ:ירדיחזכךיכחע:סוכזקחחל
עחוכזכלכימ Cיכוסחכס'דכלרי::ז'נוכfוחלחססfונגכוזרנחסכ!נכורמגעיוכס ('rו
c 'כc ל'רסר'קכוקנ .עג'נעננוכזכלכחימC ויוכסr') וחיוfלסכ!נכורמכעיכוס') 

יעקב
חכ(חסו t 'כח Cכרי(כוחסננקוסז:חיכ::ונfולז ו:: 5נזכוכלזככפיכו':ל)ונכככור CCהו

(כן;נחכככוכר :tסמוכ)ולחנ cכ' :!ככuכסlרי::ו)ומ:וכtווכי 1"י!:י::ויו ער:!' I:!נכיוכימכלן
C עמררכל::וכימt: כ:!וכחכיכ::ו' c ו"כיעגימjכירכ::והטחרחסיע 5(גחולסוכחחמרסרl וt

 Cערכו Iו::חיןיק.כ'::וירערכחחמיכ jמנסמפזיק.כ'rיגס Cרמנ C 'כ cסכיגלויסיס :tגיון
זףכיכקועירכס Cכננרלס tוגרחיחחכננס e \lח::וכחיכסירחס"חננחוכ::ז Cסק C {מל:::'{

קוtכrיחיכוירחס Pזנננה:::חוכסגיסיערסע;ןגדרגיססכו eיוסמרכעיסגמזור cמ'עם'מ
זנסמפ:'דfוחרגחג,חגכןחכנימלניחכימכ'עחיזודףסזוו{זכפ'{עי{ומיקחגזנולס
חוננליוסילכיכזככני'זנטח Iקייננו{מ cננפיכע{יססנמ,ןויסוליןננעוכיןס Iסננן Iכ-גליס
כסיfווחרר Iח{עלכיננ!:וסזוכןחכחחעוכי!ננסננסכיח{חדנניכו{ד cטן '1גכחגייל Cגל
 mננמחחיומ :tחfו tכוגל Cורע'ררננמולזס Iכומ"גחילחסמ{fוננח:יכס !' Cעו iטח'
מעוכיןגליסמסחסניfוינ(ן ו:: Cמקומיכ " Cכפלדחיוככר r: Jגקט!:כמגיילדגלוס Cח

יוסף

ועכוסכמגמיספרנויסיסנfונגוססוfוככפטיגרחנfומטמוככגכ
 : ) I"ימ(נ.גירסכסטכגרחחכיfוrווכחנמידיס

!:כס
כמt:,כסחכלססלע Iעכנחנסיסכסיומ!:חומייזורסרנויססfויןרfוס'כסזי!:נכיזכומלמפ:ל jחחל'לען Iונכמ{סיסנןנסיומנחכיסס C 'כמגס • 'ב\\ל,,היחחק'אחביבהארמ

 :ן((ן;ספ P"ז j "ו::םנ'ו::זרן רכC ',uכרין M(יvויס fJכjלליסיו rמ Iןגןס/זלימרו Cומחייןכ'מן,חמנכיוfוחיכוסל Cחנמנכו ::'מכחfוליוכסחיי~לחו"סזס"כוחחריו

עץ
כמגמיסערועכרכערנויכיכנfוככ tiיער ftiונfויטכ'יגרחיינ rמו tדרכ Iונ

דנריfומיוןfוס tiכפכסגרחחססומ pסfו'וכוור ftוממרי .כחנמידיסועכזס

 •קריבךעםמיטעועפאכבאבגאיןהאבעמ) • 1מגידתםה

ואוב) IIיח II(ע

., 

בלוםאיצר

]fר'התיספית ]ו
נו'ביבוהעסקיעל

אותוחיהשזהוי'ל
 .ש'ע /,כ\יס

יוסמוותרוי"י(«חו
C סעכיכיסגיןסרי

כעזנח ' 1פסיקיכ Pכ
עור{ננרrומרrו Cס

לו" Iגויסי'זו pו::ס
ככו' וf{וfוגו' :tמ Cכ

 :נעמ)ננעמחין
"ייא 'Itמרר. ]נ(
 ,)I,רשלישיתחי,

הכיבתררכהיב

יססע{ Cעי 5 (רכ\'
חוס'מרכריעיכיו

כוו'עסקיעכד~

~ 

ירסףיך

ע"'י וf{גכויומ "
ע'כ 5דר'ן l\כס
רכיכוחכיפ ',,{ Cר'ו
 : I 'פלי I\ ::ק(יס cור
 'פ Cל'ננגי{מחכ

יגגמווכמג :כח
 :ע'כ

----
נאוניםחדושי

רחכי ' 5ימחננסח{ח
לננ(ממס qוfו

רסוחומזמחיכע
כחלוןל,<עסיס
 ר:: Dחסי~(חמ'מ

יס Cמג ' 1 (~יקגוןכ
חזננירמסכיזור
ןסמכיןככיחרס
ע i'כולזכונחמס

ק{ןכ :eזגיון <' 51
חזנקיוכחמלסחלון
מ(סיס::מעכוורימ
חו ,מ{סמפ{חי

מכחכייכמ~יכו!:ח
ידעזננגחס Cק Iזע'
סיחרrכפכמי iרו

מוילiכרע:מס

 Jיסוכמחחכסזכיומ
סכיגנמ)כ cכד(נ

ו! 5לסחלון ט(ק:!
כסחיוחס , , Cס

ק:ןכחכ::וחל :Cו{ס
נ c\יימימוסמרון

גמ cכיסז {"ח
סיו(מ Jמסלוק{ען

_.8a_ 
יעקבנארן
סכ~כננווס'!:רמכ

ר pסכס Pיעכמ

{זוטחכוורחיגסכגס
{מנעוירחויכ Cיח
סמי'וכןמיס :tס iמ
ס :tמ:פעור cכמ

מוכןכחי!סוfוסנכנו
יס :tפוי <mכיחכ{
רג'ןגי{סחי Cקס
עילגכוג כווf:::רסג

גיננלדוסגככיס

כ::fו<יןזחיןנמ{גוח
fJ }fססו{ןמכ ו
"כןז 1ךכוס Cגכ
יסלוfונfוכ Cו:

(ו "(/ 1ןvו"יס



רש'יקבצודףיבמותעשראחרפרקחאנוםחעלנושאיוםהרש~א 42בלוםאוצר
בגומזיסריס t:iג 1 ,גנוןרן..fכר t:iגרfכ~ t:iינגיוזfכירfנ.גי'ית t:iקררפיםו~ונזרבגו~מגר'יסדכםfכרמבכ t:iמוכגגfכ •וס'פחג t:iהיכסנדגfכני'י'י"ק
פrוג t:i(סזו:)ין t:iדקירונפ"כfכככריכן iג •גתר'י:זרעךוגגכנ"גס 'כt:i fופירכחננכיכממר'י t:iו'י Sמרגנווגתימפח::י ft:iכ t:iג'מור::יממןקורס

יינfכגכןכנןrכfכיסירגירג;ריכגר;ריתרנר'רינרי" י'.נt:ifררגמיגגרככ'י"רכדfכ t:iרנר'יfכ"ימרמfכרכבגפרקגרfכמרינונfכנכר'ירנז'ינז::יגסיכינימ t:iגר
 :ננ"ח~חננןרןרי'"ומיממן"נח iכנוחיןכנןקחימיסרחכימ"כרסfכין jגתrררר" t:iנרממי~חרס t:iמ ~ IIיר" t:iפזות t:i"גרfכמחבר::יס
רחיכרנםסות·ריניזונררfומרןנרסגהביימררסגפיוחףרכזו t::" Iכפספזוהר

זמנויסר<מ ,ג,fופי,וממררנתזיניושפחהכותיתתינסבלאליהקארמהכיר" t:iסכמכרגפזומ t:i"גר:יימ" rt:iר-יזקוני
ריגינזוןריס t:iג"יג ).ככסנ'ידיין •בתרחזרעךליזילרלאגיון/מ Iמרית Sמפזו" t:iונ'יגרגתיכ

t:it:i בגי'יS גימ::יA יגגrכוfכיfכt:i כגר::יסגf• I • כ"ייגןממ"והfו) t:i כיר.יי נ,"כו:)סfנ
רגבגיגfכיי-fועליך :נרנfכמויימfכיל Iונוfוומ'יוההן Iוכורג t:iוהקחגרגהיג

נrררוס)וי'Aורעכfוכ, •fוזויןנכקרכעשריםשבפרקיצחחמצותכמכעכרוfכ t:i::יוכגרזמ"ינfכתזורר" t:iנ
זגמינמכןכג"רייןנככיומקיס ,,ר;חיעקכנכיכ"כגוןכיitרו;ריכfוחורין

t:i גt:i חt:i רפrוrוכרזוכm ורססונכי"וfקבדףכנHנכרברחבירואתרזנררבאאאפרעא)t:i במנככןגןכ);יc; כזיענכירפןכfחסר
יבכמירגנוס iרי fSוין t:iנ"נודייןרומ::ישום ) t '(רבריסשנאמרתורהAורמזורר::י t:iנfכסדfכףמספיקז"חין

'iכנכוfנ'י:ווי" S רמרימt:i גמוגומרןבואלהיך 'היברחארשמלךעליךתשיםדבגהיד'יגר::י)p ונכור ):י::קt:i י'יכ'יימומ
כfויס ;Cנכ י'נt:i r.fימומ C "גכגfוןג;ריכחואעליךמלךעליךתשיםאחיךמכורבי'יוגר'יגכקייסומנרססכיfוסר'ייוגר'י

מע t:iמ •:בישראלחיחרמרןכחכחי"וכיוממגרממרינויניו t:iמנעירוכ Iמפי
!ר\יכנכור(בעל :כרריןמגכרחכ t:iיסי"חנרחכירואתרןנראבלאחיךמקרברבעינאכfכוחזסכימוכר\רסרנסח"גירןוכ"כ
 " Sוrרכפירוסגיוכ"וגיזוומ t:iג"קכחולעניןישראלאפילורןמישראלאםוהיתהואםמיכ"קייסכחר"חור" .\iרגכעדייןקייס

t:i נירכחובt:i " חבב'סגימרכמרחI יהאערחליצה ":::גיהנtממזוכיכ'ימיוננעכושנארממישראלואמואביג'זt:i נמ~מt:i גמוזרחוו
בגנייחנןותכתיבייfו Iוכמfכתגסו 5'יחנ :בירשאלשמוונקראבח)שס(כסוףגמג'ירמ/'סfוננרfוסוג'יר'מ 5מ
ותירן[נו]גחריתן(כו)יזרזוכגגומרגבגגיו •בעניועני yיחל )יואיוב(וחכתיכב"עמובדףנגכקייסמגר::יסגי'כ Iוזגוכוה t:iפר

נמיד"גמזוכיכ::יוו t:iככבגוכס t:iגמהרן Iמככגיר"fוfומריכן iגוה Iבכמפיכוrכ::יור'י
ע'יוסגפרעגיוגר ::tכק Hוסו\רfוסכרפימרינהיחלצנועניובשכררבג;רירסיסריררעקייסנfכמינ'יוח Sמ

כזויירשלוערס:י "" Sמיסי::ירחזבגכי"כ"כטורמ
פרקגרנכfכרינומיכ'יחחרבגררח 5כמטיי" 5גכfוגררגכניזוחיטחירנ t:iגפיfוככגימרג ::tקררסרימ 5מנסfוגמ"ג"רח " ::tקנסרזורקו"רחעג"גגורןרנררכ
כיומfכי"גבגז'יגמורוגז'יעודרעיין~מסורהור'ידעהירסנכ::;וסכימונ t:iמחרכס " t:iירנגמרכ t:iג"יתרמ'י t:iנ t:iוגירןג"גרמכריtג.ו\רחרוכגו!ר'ירכן
ווג' " t:i"גנירfנ-ייגfכהימ'יס rt:iכ-יוס'ו t:iוק=י Iגווגמר'ירמכ t:iיוו P5גות 5מי'דממר Jנמממיהוממרגעפרקףודכסוניממ"ונמידקומיגמורו/'ק

 :ורו"קכייפכויםוכותיתפח" Pכוזרעוגfכיונמגר"סנfוסורר"ימייו"מיגמגמיכ"וי t:iתקכמממfויכ'/עג Iגוו;מכרגסכימן t:iומיכ"
וfכתוממרקיו !'/"ועככוס"י,ויסוריובגגיור"ייונגכגייכיכ t:iגגמוגגכגיורכ'ניחfכעניוגר t:iכנגיגוו'·ס 5יחנירfכיוגר t:iגגוו'עגיוכשכר

 t:iויגןמ:המעווכ"יגfוריקיו 5ויריחיוכסגררrרfכיסחרנן ""כק,, t:iמע t:iרמ vנגוfכרמנומנסין..fכירמיוכר t:iגfכגנני::יכסנ t:iמריג"נחנכו
גר t:iכfוגנני"נססננרינ"יכוfוו"יחןכיר)ריוסכיגסןמכחןזונו::יגהיכרגנרגיוןנייג.סג t:iמדינ"ויחנכסכוכגהכטריר f5ויו\ר"כ)ררכירמיוכייסכ
כי::ינסוכרורי"פכע"רחסקי::יכמ"כגיהמני)ר"ני Iוכוחגסכסונניכרורסוט::יכמסגמגמ"סכי"כססגמרינ"חזוריסנסוכו 5נוכחס rוירחיו

כדוrוקכ "t ~ Cו'
יחכסונחמrוכמדרfנן'
חדעמיכמכיקד~fו
כיוככעקסי ~::ד

fוכו'חמנסחמיק
מוסכר-זי cמ'רfוס

ר'נכמחבסכיח
סככגו Cחדבי'

רסי !,!וrחכנונמס
 ' 5מ נj: ~tקכמדנס

דכמיכמכן(t:קסומ
 :יפ) 5וכמר~'

--~ 

יוףסיד
עיבפכ~עי~א

 :ע'כפוקדו:ין
.->1 ____ 

גאוניםחדושי
1I ממc ססכחc זיח

כיודגסtנמיינ!
 0'1'~חכחרו! j~טקז
r ' ממc מ(חrכוח 'ו

זכסג'ג:סכ'',זברוסס
 בC )fככיfוסגס qדמ
סיו וf~fורו!ט!כק

כמככיככניס fCו~ח
כסמיזי(רורכ'ס

חכזי eבכיוכסחיוזי
ינו Sמ~מדכחסן
 rע'ככןדודמ( Cד

יכrוכוfומ rכרקכ'כ'כ
קכטtנכדכחרו!
מrומיי~חחיחרו!
'כחיטוכו::פימכ

יtנכחמככי~
(רסכיייזיו :Iכקו

 ) jחרוט pיקככעוכס
וס rר Cח'נזסי

ןככסמק:סקוו::יזי

פכיסוח cמוחכזיי
' C נס'ןכדכיtדמנ

~ככי~כ"יזידודידפ
C ורוק~טfJ ויומrו(ס

כסיסךו::ממכt:כחר
כו Cרדסוססוfו

טכק eדסני ~'fו
 cממןזסיוסfו~ון
דוסוסוfו 'וrדס!מ
י P (פ:!מכד:מfו

יfוסמפנחו(חו

 .יעקב
כימסמיככסמס tז:מקומס :!'פ tlחrורר C כ:!כפיכסרtנ Cכדחכרססכמ Cמ'ימ Cרסמכ
~ירג C י:: Cחrורעדככככחסרו{מרי 5סמדורדחוהומירי י:: Cק בf{נקסכ(כfבדfבסוררימ Sמ
 :מעוכסנמרסוכfבדמוניסקסומרדוfבנ~fו Sזיגיס' " Cוגדפררוי~כד::ייכוסנ!כ~

ענייסמוסנtנ~סיגסחסכ'דנ Pכס''כדחימfבגיסנסו::כמדיכס " Sיחנעניובשכר
 qדנרי!רנעידחימחר'עחוגיסנסו::כמרינסגניוממיכ Sכסגזינסןרמפחינומסמפכי

ינססנ ~ Cמדינסו! 5יrוכירחיוגר Cג Cוככ' .עניוזידקרוקייסנסגפנייוfו'!חינ!ס c כ:!מ'מ
חיו~יכ S~חמכייכfוסנכינוססrודיוחנ!יכידחמיחמינכי !' cדירחי!כסרקכזחיזיfו

עיוו
וס cמויfודמיניכר tכקזזכfוסנחכנימו5זיכtעקיימוכtנ cוס cמדfב'ע~י::יס !'בfגויסויי!
דכרסניזי Cרמfנןרכסכיסוfבכ~וס~חו Cסעוכרירחממנ'כס Cק Cסעונמירחמדענודי!

כחוירחסמממחדמ:וככ'כי Sחכחכרמ c ''כ cרו!גכסניס Cעיפ::יfכס י:: :tקיזי C'}Cיכ'יעמי
ממררימיכממר !ממסירסי :עכי::י!כמי! iויסור'מעונזסגריס!:פירכיfווסfבככוס
וכמקחיכסרעכזוימ Cקו .כוומעין Cגח י:: Cמעקודסחסוכמסככסמור::י cזיימככיג
 :!יוע י:: Cמעקויסחס י::'דע'חעזדףסעיכסרקכמוספומכסייtנמוגחר 1 "ע'יעכ

פיין .פחס Cורכזיימזיינסגרכמוגו'מגר::יסגנימעזי::יאלא :נזסגג t:cגעיכודכמ

ענף
 "וiכסדי י:::!קס::ימזרמי .גזייסעןרזיכ rכ,מכדורכ'חינסככמכיכרמ'"רחכיממ

נמ~ססעכיר Jיוחכסיחכס rס Cע jח'חק S '~גחכ.סכמחרכר C ":!ר :!'מע~!:רס
מגרמחפי(וחחסנחחעוגייכיסויזי~מינןיחממסחק S '~נסה!(קטורסנוכימעהכ tככ'
וגדנ Cסי::י י::מפ:!כןכחדי!:מע pS qדןירסדסנכח'כחחי Cרי::מסורוהיכח P~כרחח Cכ'
וסיסכומני Cרחחדו~וכ Cפיחעסרעוקיככו tיורפחכ tכן iוfו'סררמ!'!:;כ:!דסוקו~

~fוכרססר cחג!:יסכספכניכוגדכמיכס'ו Cגפ~גנימימכרו Pקמחררס::וכןנ=פחסחסור
וrרfורכי rוגמכס C 'כקרכפfויסזרעכסנדוככ'מפי'כחומקרוגיס Cחדועהס . Iוגו

ככחכח Cכ:כממררס Cככחרגס:!כמג:!כמכעחכייחומגגודוממוכחידיוכ!:יקות
ו'עמןיוססיככסכ"סעיףד'ןמסיעיכחגגמכוfורכחירומחמ Sיוומפח feו Cסנו Jחדו

ו! cסכס rככ Pכ ס:! Cח'כמס'כףדחג Cכמסכממו Sערכריסומר eפכחירכויומ "סעיף
סחו::פכיו::חמסוריסעורוזfוגר'יססיס C ס:!fונכרו cיכמוזיכמסגמכירfווכ Cמס ' pוכ

 1חוי'כח;עכרו'ירכ!:ח jכר'ממי;חכסיnrיררס Cו::כ;פיסר::ופזומ t'יגרמזיכ!:מוכוח
נהוכ Cגנכמיכחררסמ PCכ Cכפיו;מג!:פזוות!:סותרניעקנ;ומררין Sוס'כ;חירותמ Sריו
 .כנ!:פכוכחס eכח ::::יחכמכרסחוחכ 1ומהחימממ"סס Cפרגנ'יובס . ~'ג I!כו

 ח::'סמכרוומי cסמסרירדנ ג~"""וקטורסככיכ Sחfוגחכoנ:גי rכ;ח~כtננוד::ייח
!:פהמוfו :Iככוחדו!'יכtנ'י tכק C::נכסיח :Iקווt:םגחורוח'יחיכיומני .עג'כגרג'י

מככסירס C!:פחמכיחססגרfוככפחמו Cוכ!:fוחסדוקמזסו :I י:::!קכמכחירוזיחמ 5יו
fו'כחח' C'ינכ'ירדקדק cכו rונס Pנ'רס eכ cג'סינכןסימפ'ר'כנגדfויהחככ :Iנככוב
כיעקכ;ומיריו Sנ'וסרכ'כענדומ Cסכו 1גד'ממי(חכסרמחררס :tנ tכסיכוחןגו:גח

גדיןחנכר 1כגממו::פחזיו Cגמ;מfויוכ!:זסמ!:וססחזיו :tסכו:fו 1גד'ר"'נכרו(מוכ'
ו:;חררסמסממח 1זוור' 1כמ Iו::סכמכרכס!:פחמסחמו::רסנתנס tגוריככעגדוfו t:וןכ

גדין(יעקגוהחוכמנו Cגוג;נכ 1!:פחומיס:י pוזככ;ססחזיחררו :tו;חסרח(וגןחוזיס
ק:סכחס rגסז'ימזיס rסומריןיfו :tסמסרזכןי Cס Cקס:!:::מגסחויי!גתכעגדומ eכנו

C סכr יודרXjC ככ 1מסיכ'סכןפככייגמנI'דr ונכרfמדרנו:;ס;ודe סרכחגמומכוחמן

יוסף
ס :Iכחחנרססמ~סמסח tסגרחחרס t!::מסרסס '1ךtנ (' rו :t;פ;כח(ור(fוחו(חס :Iמ,
עורכססיסוכחררזיחו eגמיזי Cכועוזי :tכחי::פחסרמזיומ י::מו::!מרסזיחויחס Sסו rמח
יסרסוכחחק Cומכסרכע(ונכסעמ::!:!ע(מסהכרכסע( י::מערכזיוכפיגןכיסעמו Cר

סיוחכמכרסס !'!ו Cרירממחמכמסו::!רדימחממח::יוחיחס Sסו!::נכר;פימ'י Sכעחומס
ומ tרעודכיןוחיגכומינווןנחיקך!:פחמייתנמחככיכנסחנכר'י r 'וע .ס cכחכו
כיכיןס Pסו :t 'כסיגךווt:מקככויכנעומע tוחמכוכיסרסנכגויסחעכיוסדכרומוטכיסכע

נעו::ימרנ::וזיכנכמחמfוומ'ייסfו S'יו ר::!וfגגיכומר pסדעעככ~עו::ייסוגגן jנוכי
ח Cכ'יכנכחזגכ 1I1וימסמכחוגגירו!:'!חכר::יס::ומרמח S מ:!רכfוחמף'ירנמורממרו cגמ
ממחכס :tגכומיחרמכfוכוכוכ cח'נרסfוכסתחוןמומחמרוכגךכו'י Sורכגחפכחרנח
ח Sמסח:!רחכח~מחכ,ס cכחכfוכרסססזי::ייסמכתעכfוכחסממר!:וfווזיסחסי Sרי-.כח
ונס :rגכימרס eידזיחתנעכדוזיזיחוורגו Cמfוזונמ Sכויו c'1כגירוfונר::יסוזי Cרמחממ
גידרו::פחזין'ינ::י C 'גמר::י Cידמחזיכעכדוזיוסרסמכחכרכסכיז ·ר~וחםוב'ייסוכגו
ככנכרךfוחרככחוכוס Cח'כחכרסחומ'י 1ויממנוגספירו!::וז::יונבכיניךגטוגכס ' Cע

!'ירססרססחכר c"חזרכמכמחכסמכרסס ' Dגכקרחחכורסמנזיררחמבו!:ימעכ ח;::!
כדכריוכרסווכיfו 'נוורס Cנ::תחפכנרכחומכנ::ירfנמ eכו rוכעכדומכר rחככממפכיס

 . ~יעגך Pיכנימחחוסהעכיז:וכימוככ::י::ינכ::fנמרוכוח Iווכגכירמירס eמככ-ירסמוח
פחזי tכר",חזי!:כעוכסגנכורסוחררזי tנכ::יימס חכ::! 1גיופחכ Cגוכי::ימעfנכ c 'ג! cכויון

C ויממוזסור::יfפ'כחיכ.ררד!::fוסגרכהכרכסס"::יקג ימוfחרנקכp חc נכממןfפח!יך:!
כח!:גו 1כויוג'עמממךועכככערעכ jגעיכ'ירע (וfדנרסמזיהגסר:!ו::דנרסכוכ
 1גיורס :Eככיעסנניסירםו!:כחכדיכfוו:::ווכמ :!גככפחומסכיקחחכרסס Jר Sכו
כקחסכגךככיכגסחכטמו:וחןרזי::חינ'י 1כיונניסיר!:ו,חגיבס fcוכיקחכ::יחס q מ:!
חזיחגרסס Cוירסר Cו::מהסחמרחג; .כפכנ!:וכמכחחרו(ח Cכמדרfומר cוזסוס cכח

כ feוסימ::יס cכחסמחוכסרחכ ח::ו(סיסחסחכרסספחמ fI: rוכוכיחכ;כ :Iמכוגכנסי
ו(ון 'I[ניס Cכ( Dסנכיכויככמכוד :Iכג D ~ח:יקכ Jכגוהחפ e Pחח eרכי::מדוו jגר'וחררמ cמ

~ 

יעקבבאון
 ~חומ::!נכ!::ח ר:!וfג

ונגידכמכךסןכדכי
פסקסנכרעמועכ

כיסחגי!::חוכמכוכח
וגדיומכוכמועכ 'ס

גמוריסכדוד!:מכוסו
ריוכו :!'גיוזיומיס

 1וכסנסדר' :ךכנכ
סססדמחנכרינן

ומסוס'דחיייקרtנ
סיסכמ::ימיגו Cסק

מכ Cגיכ cנרעג
מחיגסכגסכספר

יקרfוסססירחגי
יו::רfוככגורחיי
וזיירכינכודסכומח
ג!וfוסחכי e iמכ

יוסעדד!:מוכנווכח



כבמהרש"אקגקבדףיבמותעשרשניםפרקחליצהמצותי Iר'ש

כגגיכס ;tגכי:יגכ:יסכהגכררנכקוסקרחגגגי t:i "גונכווכ'ומירו:יוrכזיןזי"ר Pק .ייחלצם :כי:יכס)כ t:iנכריג:יויגיככויחכג"גיזריו
נרפקס"נכפ"בכר"כ •וגי'זרוזירכמיאמר :ק"ו iיכי:יכססכככריכ:יקככ:יומ •גהיננכ:יסורכזכססחגזגהיכנכיוט:י t:iג"ה :גורסיחניפוכ

והפקסכמנכרנרגוחכי"מוכהנרוגרכריסכנכניו:ינכפ\\סזכ"נקנכמנכירי:יינככ:יקככ:יינס t:iמחיןנכיג:ירחכטיגנכ:יומיכונכ:יסחכיג:י
וכעוג:י:יומנני:ירגiו'כיח(יזכוכוiויו uוגכרגסוזווגו'כפסןכרעכיעככוהגוגססיסרמעכי:יכמ t:iירגוiוי:יכין •רנכי:ינין :כi:ימ,זכמ t:iוכס
יייו Sכע fייזוריס'i:י t:iכרגוהמיי'כרfוהן .כעס t:i •גכ t:iגפככרע :כינעוגרי

ס Sעגקרמג /Iע t:iסנוףועוגסעיקרסס t:iמלאךוחנה )ךלתהל,ס(דכתיבהאאלאביהנםשלססכומ,ס •:יימרעה :נקרמגהינ
סזו:ינרגוח'יימסנגגוכבכוג:ירי-מוכגויחלצםיראיובשכר •ויחלצסליראיוסביבה'כסגוג:יגמחןגריקכםפוקג:יבכיס t:iר:י
כגכןסמ,ןנכ:יi:ינוףגבכגנכוח:יגרכ:י •זר:ידנכנוי:ישמא ::יימ:יגמ:יכומ

ונוןוfכרוכחוסןוזרח:ימrרריסגרגוה )בחישעיה(דכתיבהאאלא •כיהנםשלמדינהכמ)(כרמםיהנכf:י'חהנכג!יכנכ:י
דר"מגמוומ,כנוף Tנכחו t:iנכרוייס:יסשכברכותמעולהאלעזרזווא"ריחליץועצמותיך

גוכיר t:iמפ:יי:יווכ'"עוכסזוtכוכר t:iומשמעהכימשמעאיזגרמיזרוזירנאואמרתומפות
כ t:iוכייגסגןגסיח~יזייוהיו Sובככפרס :וכוןהכיכ"יוכרכיגמ"עכירס'וכמסגימקמוחא

מכמוכעוכססוממ"מיfו"גחגכגירכ-..סלללל:ירי t:iוכס 5עוכסרסכממז-מירפוין
:ינוףוכוה Sכעכרגס:יימ t:iגווכיזווזייהיץדחעמאר"גמינאהההואן'אשםמסהרגני,רמנכויגן:יימבכוגסרןקנכ

ךחגיזע'מ~ :ק"ורוייימנכנגוג:יודמיבצאנם )ההושע(דכתיבמיניהמריה:יי:יכמגיו:ימובכורנכר:)(כס:יררין
וגמונוןגגמגסדכחיכנכיכי:ינכרי:יכי:יחלץימצאוולאה'אתלבקשילכוובבקרםגרכריסרנהו Ci:יימומדרנ:י:י pוככמ

כיוככורfכ:יומ •וט'וכ:יס Tחגינככמומהםחלץלהםז Jחלכתיבמישיטהא"למהםמהגרג.יגגחו t:iכמ:י'גייעכי:יכדנ-ימו
' t:: ככמומכfו'פריןfכfנכנכt:: משי~אכזיריאחיזלהדחלצויכמהואילוכתיבסגהוכנחס' t:: מנכוכנכוהסומכt:i כמ"ג:י:ייה:י,

ממרינכססזסו:י,,יןכיזקקינסו"וזכ ::tוומז-ויגןוגו'יס t:iוכגמנורורגהינכ"ג
כוזקוק:י:יימ ::tיכססונכרחמר ::tגרמכ t:i ' :בהאיתנכניי::יניוג:י ):'(וג:יוריוזכ ):כג(נכזיר
:ייכסג:יחגזגינסנ:ירג:יס;rכומחרבעלבעילותאשבע 1יוחנו' Iאע"אקבדףבאוכמככ:יוהפירוסכםוכ:יםכמככככגו:יכםככ:י

מסור":יימ t:iומררכ:ינכוזכוזקוק:יומ,כ:י 'שנאיוםבאותורשעאותו:ייח:יכמוינככi:יכימ:ינכןכ:יגוהםסיוכפי
גונריכגסכמםוכנגססכמרגיוןכורגליהביזשכבנפלכרערגליהביז )ה(שוEכט'ססיח:יגמדודמ,גי t:iווכסנימ::ינכוגסגיח
ינגסוגממחרחכמונכ:יממגססrרגיףקאוהא •ש'רודנפלשםכרענאשרנפלכרעווכ'עיס t:iרםגונחן Pר"סוסג:יגי!'י

וכיגזכינר"גורם-.יגוכס"~קייוסכיסנגזירפיוגמ:יןק"יימ"כזכמומ:י:יימ
גסונכרזכססמגכגןככנ.: t:iך:יו:י,,כ:יסחגזבכלי"רשכמשום Iיוחנר'אמרמעכירהמתהניא :כי:)וכסויומכגג:)

חפכ:יחס I:יכמ ,'/ג::יימ t:iנכ:יסחגז t:iינסאצלהיארעה ]נ"עקגדף[רשעיםשלטובתזינכ
כוזר\ק::ינכךיין Iרורמכינסונכרר:יכונשלמארעעדמטוביעקבעסתדברפזלךה'~מר )לא'תשכךא(שנאמרדציקים

כיס'יומנס:יינכרכככטמחםונ tiכרהיארעהרשעיםשל jטונתמיניהשמעאלאלאאמאיטובאלאלחיירע
גן;:ייוחכנכ t:iגסגנרכ:יוחגוזוגממג,:י •לל'יל
כמונכ:ימוהרכף Iכ:יחג מג;::ונו'כמ(:ייסמאיהכאאלאזרהדעבודהשמאיהמדכרמאדהתםמא I ~'נ •צדיקיםאצ

רע:יס Iרוכנכסגטותנן :וק"כמחומרעה
יעקבעיוןהרי/'ף

 : C "יעמקגרי~מרר~\בפסקס'כפ!:כחג'וגו'מכמיכיסמרמיסממזניזי<יסכק'עכתכממזי~כסגסכמזיכ~ס 5יחכ~מיכ~ניזריך 5ו .גיסכססכמדיכ~ס 5יחכירמ,ונשכד
גע C cכסחכ''סמפבכסגעכנעוכסכיסח .ע Cרחווחנבככנפיכוחסנפכזומיר'ארט'קובכמניסכסכירמ,וס 5כיחכיסיכירח'וגר Cגממ,גיfומןירכירמ,וחיקחמר

ו:יבכ'ז cר'דז'כמ'חכגניןכי,דף'ז cנקיזווגדח'חמ Cמכסחנו::סיס "חסעומחוגמ ו::רד;:!יכחזדר!::חעסר ;tומפס 5כמכנר'גיס':ייסיכנ',,כססגכ'סס 'מס'מ,ר'סססח;:!
סרנסגע'כוחוחסחםגעכוןיגגכומרונענ'רסממ"כ'חרfוןיסחסי Cסומק"'חינמרסםהם!:ריעוד .כ'רה'וכסינגיס'מכנסירמ,יגר Cכ ר'פ;:!וחמ'כ,רח'יכסוכג'סכ'רימוג'סג
t: ט'נמימדכרt: נוכססC נע'כחס::ממכמחףמניסכסכ'ניכ'סמימכ'ינרס::מטהיס'!:מעעכו'סוסספ:'סמ:tמ"מ"מ כמר;:!'כסנכמחיכסנםג'ככעסc טסיינןD כרנוןסC "ע
'נעוכ"ר'סככ'ויס'ו Cסרונסמ'קדףנע'רינ'זחמריכןומסןכ"ממוחסכקרנסרסכסגע'כיחטס'סמפכיכעו"יכמכקכססחיז :rמיחן Cעהמזהחמטכfומסמפכ'קמנקר Dכנמ' C 'גמ
גכגנומרס'חרבכסעוכחןגכעמו cככחרז pיומר'סונרךכגך " Cנפ'ר C 'עכס Cו'סניעיוגו'ממו Cו'בככויסמבכי C ' ':!פנחמס((נס'וממרדסמבכיס iגיווכזספניסמ Cכוכו

 Cכמדרסכיגידכסfווכ'כ • Cמסכחסעוממ~וזו~ממגחוחכסכ::סעיגיוזרבכססס~נבכיכוחסבככי Cס Cוגפכיסמ Cנוכססטי!:ג'יזיחפרומכופכיססכסרו::וגרמומבכ!('גכסכויסמכיי
טסיו~מזכרדור ' Cמכמןמרר rמכבכר'מכורךכח~כמכו::יספכוקבככח'פמו'רמ 'פרנסגךבככיוכסכממגיסכסבככיימכזגייכו 5סכ'בכוסכ cרוחיו 5ומגככקיכוו!:מבכס'מכקורמ
דפכיכיחכמידסכיכפכונממדפכ'כיכיוכסממיסחמזוממר ('כ Cר'וגו'כמסכיסיו::נוחומערfו '~ממירמוכמכככוגסבככויסמבכיפ'רמ,יניכ cכגכסכויססכיכס'מכfוךחוכס

חמרוחדסחכוחכימיחמנחךמ'םרחכסזוסמחפסקסךמיממיו'קמדףחכ'וחפ'כ!:כחמוחיונובכדגמ'כסמאלא :'סכסגסכמךיכסבככו'סכמומסיחכנסירמ,וניכ Cכמ'מ
ך'גמסיככמדכרדורמכסימחו)וכד'דמחכחיג)וכיחכחיככיגיוח C 'יבכוס'כ'כרבכמרמכדקניוכחדכבכנמומדר'מסמסכ'מכמסס Cיק . 'יגוסגנרגוחמבכוככי rריfווחמריחכיז
 rחסזוסמfו!:פסקכ ףוf::יבככחכורןקיכ)וסמרנרמריריכממ rס,סרסוס'כיכרנמבכמר . rזירינ:,ן;::כימוכוזמיוככפסכרוממכמכככסיסגכסנמיחמ,ןג'מניסכס'מכנסכומר
מ:יסחנורךחנוריןנגוס'וס'סרחכ cוסמח Iסגחנסמכ'ס'בככס PCעכחיממ'ממ':רמכבכ:מוחרקנכעכיסיס'וכמ cחכ'נסוז cמכימכיזכימרחפז::רטסיסכזהומ C'Cכומרר Cוfום
fומרמענ'רסקמח:יכ'מוהא :סרfוכ'סזו:ימ-fכמפסקססכססכ'ססממסוחבככזקחיז'ומסנכמס'חוחסגנרגומ Cמעוכסו Iרר"'מססניחכגו Jרקכו Cמחז::יניכסבכנמומיוגנו'

כt:פוקנסנכיס Cסרממוכח'ס CC "c'פרנד'ק'סחנכס'חרנכסר:::יפסכ pעוכחזגכייררוסגנזוס"מ ך:! Dכה:חומנככיבכ Cוס C:יכס(כרגמקוכ)ו Cכרגסזומיזמרסקכסבכנמוח
גכוקחמרגו"ח'ןזמכ"גכז~מוגרמ " Cדרוכרסfוס'מסכחסכfויסכגן jמכמכססנזיקכמחיסגמיםמכיפוסממ'סעכיזרס"רנ .נרמירוזי Iרכמוחמרסככרגוממעוכסמ,כס cוג'ס

ס ::Jנ:דכררכממסמסכסכממ!:סיסס C"קמסס Cק Iכס'חן " Cגפרוודחי~כמעוכחזחוחוכעככעיכומ:שנע Iירו Iוז cכ"ומימכיז cכמזכו Jומגמככרגומ Cמעוכססימ Iומ
דע'זמוחוכסכנעכמ cעכיסוכ.עידג"מי eמיגס Cכוחגס:יובככסזרסוממ,ס J::jור .וגו'רסע

סדרסוכדכריססמוסגמתו Iמ Cדרמ,זובכז"ורגכיסכיוונג Cוסומסכבככסכודומ~סי~גרוחו Cמחוןרק cממרfומסכפכסכfו 'יפ:!מי Cו'מכוקיסמדי!:יס!:כסכומרודומקע Cר
!!!יעכמומרמכיגיעכסמיגסגח'נונחוחגכי"וח:ק:ייכומרומזר'גסמ :eכוחגסין..סגתוככסחוכ'סנדקזוקוסככע'ז .מבכנירסממסכימקמו)וסחמריעודמס cנעכ'רסנדיכס

יוסףעץ

:יפירוטטנךןמ,דר:ין 5נכעי~נספרוגחנ " Pנר:יוכחנמ"םעיי .גוחינהאב
ומןכמוחמסנכוחע~יווטיטןכונדנרמג~ ~~ו ti "ט:יומטfוף:יוfו:ימנכיחי

' S רמ~"ג .ביכ:יסס~מדיכ:י'~כרS וכיג:ירדיקיסfבי::וכסםנמורסמ,ןרפסיןכ
r; ע"גנ:יסו~ןכוח: 

דמ'ןג"בפ'נויק"רדמ,ןע"זומ~רrר 11מנד:י .וכןנע~נעי~וחשנענא
כו"גמסרן~ננע~ג I /וגע tiרfווחונסכנעrב~מע~יסנכעידrבנכיrבס
מ~מכחוכוכ:ינמrב:יימ~:יכrוfכ:ינ:יכנע וf~בrנפרrבוכעסrבמ,ןוס"ססיפ"ח
~rבגדי ס"בrוגמו~סחיfכנ~~:ירנויגו~סוח:יf~בנענמרנעrגגחנj חרז~. 

וענרותמfכ tiכי::ומגור,למא :כ ti~וונ"גםגוחקכ"רכ (1יקר Iנגכ II"1ר

גוווהמJ'זכ Cכ<ומרגוככ'סמעכוד~סמרגרדכממtל Pלך.כוכ cכמכעוכסנרכוזב

יוסףענף
 'ומסןכסיכסמסר!:יfורכרימתורז eסריכ'גככככסדרין""רססימוגדגחכ

 :כרגסחז;מ
 CPסןכדמידמוקוכומ " Cרמ'סע"ו .גונגיסדבככודמסמסכיכמדגר,למאנא

מז;חכבכדסוימומכסימחננכחכמסכמומריגונג'סבככוזמססכיסדמדגרמז;וס
דבככמממיכימפ'כו pמ cדמיבכקכעסמדכרכךמר Cסכחסכמימרכ'סעכוזתונססכיס

מעוככמימרכיסוכמסגוככ'סענוזמס Cמרגרזכמחמ!::וסרבכסוכמעוגסכחסחיכס
ח'ן"גיfוגונגיסעכודחססכויכזורכככגךעכככנןסזסירוס'חסועוד .רעובכר

מוכסומ C 'וכופוכו C 'כמורחכסיכמומריגוככיסבכנודמס Cככע Cוכגןבככבככרכככוף
בכמגסומ Cכבכ'דיכחכסיחמרס~ריס',נ'ווי'מס!:כ<ח C(ומרומ'וכמומס " Cגדפר

כמוחסרעועדמעוכיבכקכבכסמזכר<ךססמרכומרחכיחמרחמו:חכיכסומכסירבכ
כרחסכגו .כבכו:וחיזוכמכס'סגfו~ררעכוות Cמכעכמכעמזועס'ווי Sכימ : :tס

סמסס'ס"נדיקיס ~ 5מסי)ורעסרז;עיככ cעונחןסנמרמדקממידימ Cכרפ
 jכ'מו'ס '~ר'נכתיסיק Cגמ'וס"כוונוכ:וככרגוגונגיכענוךח ס:!בכחו:ככסכזיר

יוסףיד

 n "עגגיר Iכא
 :ג"בכ ,:יור'וח

 :ע"זפ' Yבנ

~ 

באוניםחדושי

וו 5רמנחחס :tדבכ
כסכיכ:ימ'ח"מכ

קכטו וfנ:!סכ~fוריס
כי cומ ::יוגמסמרוו
רמ'מס ::קיכ:!מכמ
 Jמסרויקנןככוסכfו
סניסווכחחח cרס

יזמ:fומרון!:קכןכ
רוד'רעומזסממס

pמיד'ק:סכחון
כי'ומקיודוסיוח
 fjומייכס'חךגידמ
נכמרממ'ס tכיק

מ~ססfורוויקכעט
ס Iמקוזסמריכומ

יpסכועימסירבכרכמ
נמס'ומוfוכסמיח
 Jססרחס eממסחכח

r ' רודד'זעסומ
ימ Cקונfווס Iכסמיחו

כמדורדכחזבחסיfו
סיס;כfומכחניק::
סומוסנמ'סז'נחוו
ע'פזסוו cכדגחג
גוכ'ס :eממכח
 .ק'ורו cוח'

 :סרו) h(בכוכמ

~ 

יעקבנאון
מכךקרויס'סמומו

כדיןז'נפגוסחי
בכירכוכיממס

קוסימגיוfו"גסכיס
קחכבככ'ממסיסו:
ר Dכסמכסוכמ cכ

מגומג'ועגו'
 ::r 'מנןריוחוכ Pד
מכסדחניכ~ו
' J:: בכנוכממרחכ

קססגיומככורס
כונססמ'Iכחכעקז

 jכז'סכחגו'עיר
יסורדמ!!רגז

רמיו:יוסכמ1כומ
כמנוחכחכ::חכ'כ

ר cכח P*Cכוח"
גיריכגו'פעו cמ
גיו Cפר'ס cפרמג

יrו'I:ססfומר cסכס
:ימנגחיגיח'מכמ
נכזותחככ::חונמח
כוכחמרן !י'ר:ינד

ניכסיותסמ(גימ
רגמכוחןנמחומר

קםוקע(כמררס
 ~וח Cחיכקכ

גו'כי Cסמ(נ',,ס
יסוכעכגססיס

fווכמכממסחיו 5'ו
 1זסfווככיסכחורס

יסו Cכו"רפכס
ו(מרונמוככומ'סו

כסגיכבכ ::Jרסכימכ
כוכמחרךנרקכ

כוגוסכס .מנגוחו
:יז:יוכגסכ'סעיר
גיסנסכי P«גכי
 '(עמעמכסכסיס



רשיי-קחקברףיכמותעשרשניםפרקחליצהמצותמררש"א 44ייסףיד
t: M קמגתI עגי\.ריוח'וכפורסוגו'ע'מf 'ימוגו/,חו~נגגכחססגמשעהבס"
 " " .ע'בלכניי,
וכוכר\סטרפנסוכנגג'וגיסכסוכוחfוג'ייסגס 5כגכומ'ימרסגיוככוומ ~"כ 1גfו 'מ~ C'רוב
וגיס Pכחחיחירופ'יומנגוגסםג'rכו Pוכססוכססגrר r ""יוכקוסט'יוול'ו::סג :ק'fופי

~טמע',וחו'ינגג tiכrרונטגמיrרירי"ככרמגוסנגגכנגג'וכיס Iג'י ; ;ע~וס~, ס~~~
n ר,ןכ,'~ ff רמI יוכעזסמננו'i כrכנכ'י'יגחםטנמנכfט

S זוהמאאדא"ריוחנובשעהבהשדידקאאיכארעהחו'ימחומסמויוכוחטימגנמרסמח :ע
.eeoo י"ימכ'י'יןכ'נוכז'יrו)בחחםיליתחעלנחששנא'ימרסנססיתי'ירfישראלזוחמא

 " I I , 5כורכקכ'י'ומיג.גרמיססמוככג

כיכניםעונדיןוהמתזפסקהסינידר,עלשעמדו rםמסיגי~'יויסוגtכסכמועריןג,ווכ-יfכנאוניםחרושי
H ותפסותלללביח,מונ()ייר  :זוהמתזפסקהאסינידרועעמדואשמג'ייסגס 5נג'י'ומרו rוחו P ""יrופסק'ירכfוfומלוגוי
קמ"ר iוסמכיר''י 5וrוככחיגטימיביהבעו )למךייתאגבפמןלויע"אקחדףנב : Iונומrנסמכ'ייסמ"רתיכfוים Iכמ/ח'ונומכמ::יגח fג

וס 5~וכגיוכיןמו 5םrכו~כירוס~וכיל ," ...-'ג"'חג~ר"וס ...-'ן 1'"ניראבלמחכרפחג,מחכרע
ינמהוץשחחמהונידתמג I JIJIJי' 101 "ג JfJ ( 1 (ג'מןר'ו S'וכחור::י

 :ניכמנכיוגנממג~כנגנ"מםגונכסנכופכטיטריןכגורכמן ק"~וט',מס סכI>Iעוג
רגמכןנםכתובהמאמר(זהמדיידםושקקהסוכתגוכ;כיפוסמסוגיווס,מיווכ" ל(!כממכמ"ג1ס

בבנישלנו)בנרמאכאוש IIוכמשםש Iכמ/והעתקתיובאורךיורתבירושלמירכיסווכןוםוסגמ'ימממומס :!'~\ע'פ \י"וכ~ע
- :!ימ,נמ C ,טנכס

ללל o 'וfכקרעמ,רכסכונג'י~רוכח~מורכ!:נחrוחזןודאיודרישנשברחדותתובעיאיהרי,אטרנינביאותסיומניאמממכועפ'ימ

~;~ b;f נכ ~~~~~יכFגדוחלבימהלועשו •יססיברלוילווויהב •צרכנ!כללווענדומנתייווסורפרפנגוכיסגיווםונע'יערוכנמיונ
ג) 1א\ייבוולאיrרלצחהיאבמהחנידנזתליהושאלו\אוחן •עליהורייישבוהווכfכחוכמכנכנוכfוס i:/גרורקמירגנחקרנכע'פןכ~עיר •:יעס

 Jtiןגםכעחימםרוכרגהינ,יסימיימיסומ ' lf/פ'סגח Cג ~'!כ

אגדתאליהשאלבאולפןי)מאריחואליתרלמאאמריןבוןאביולאמדיידםריקקהיrכמוכrכ i:/יגויר.געוגסנכר,כז.גווכסייסונו'ג~ממ'חסמ'ןחריח
~~fר~כ~(גכ:ז'ן ו; f אתלךאגידאכל )'(וניאלדכתיכהדיומוחליחואמריאתובאגדתאשאלוןוכמ r וfשלנוובגמ/ •בירושלמיכתוב(כואניבווולאאמתלמהרושםואםרשוםלמהתמאגאםאמתככתכהרשום{שגגרסוח

לגביאתווירושלמי •כ) Iע'בידיההוהלאאמתשאיבוכתבדאיכאמכללאמתבתנכר'ך,שוםארדתנוסחא lfu ;,ןוי;;c'~ןי:~
הליושאילאייחוהישלח •לנוויהביתדכוותיבשברחייכוולוןאמרדפייסינופיוסאהיד!ליהארמיזרבי ~:ח ~ fוג .'סורי~  , ~~קכ י:: Cע 'Iגר :tר~
(ובגמרא •כשררוקשלצחצוחיתבוישאםל Iא/מהודםרקקהבשביהל Iא/חולצתהיאבמההנידפתל IIא.וtגחן :tמ lp/ ~וכגן~
הדיזמהו •כ) IIערוקוירקהכתיכוימבידוחלצהכתיבמיל Iא/מדרשאכישאילאתאבידיההוהלאשלנו ;'~מר י:! bי f ; ו;~;~

 .אכחודיולמשנחתםלגןררשוםדיזגןרנתחלםשלאעדלל Iא/אתמבלכתבהלך;שוםאתלךאגידאבלדכתיב ;~ t ;נ~~;ר6י'~~
אם )למשל,(יועוקראיע )רוחי:יוטפתיהעוהושיבוניהגדו,בימהעשויא/ןאניבתינוזלאולמהל IIא ~~,~ע:פט:כ:י~י:י Cע
 •בירושלמיכ Iע/עצמךבהםשנשאתעלותרהכדברילהתנכללךנרם'מי •לפהידןומתואםכהתנשאנכלת ן;~~ווtו~,~(ו ~ 7 ;;

עטושישדיובגזרכאוקשיאלאואמת]איבו tt 'כתביש[וכיאמתבכחבהרשוםאתלךאנידאבלשלבוובגמרא ;;כנ, fו'כ~ 1י~ו ~~;~~
דשיש Iלגז/חנמי! 1יובחר IIאאמיברשמואלרבדאמרבראמישמואלכדרבשבועהעומשאיודי!בנזר iשבועהכא eוגג' cכס l/סקג

עולםעדובמנחהכזבחעליכיתעוויתכפראםעלילביתנשבעתי iולכנ) M 'ש(שנא/תמקרעשאינושכועהעומ ~~~~':ק~כנ~~~';
פו~:יסחו::ננ, ' ffו
} f וחוחומ'ו~חרון'!: 

 ::ירן)חנכו~ח(·~'וק

'י r5וכ, י'...ויוכיוכס'רססוקק'ייבמה :נסיגי'יסJרrרלוז'מהי
סי""יי}כוכרכימכסמוכקומונו"י-יסוסמrכנומניראבל :וכנגניוrכמ.

וכממוין..מגכrכגורפוסגםז-יס"ינזוגגמrכנומנירכווכfכו
 .גפכיווירק.גכrכיגמי :גrיייי.גמוכrכרמיניגrככגםוכיסרמיכמוכנגג

ויקמכמססיfכסרכמוכטוגנכרני.גוירוק
ממרורגררוקוסיסנוכמיגrרס"סוייק.ג
 :יוקrSנוrריrכ 5גגממפםי 'כfכוכיו"ימ

ווכקיימווכמוכrכו'י l/ם'יקגfכוכrכ'בכתב

ף l/חרייעקבעיון
ן(Iלכח'כ'חנע!:גמיורס~ומר!::ירכו:יח'לח ~נf ,מ;Iכור~"רוו'סור~~~'סרמfנונר~מחקיע~,וו :tו::כןעסעייו :t: tי iר'ר f{גמני! :וכיע " C,סרפ!:וע~טעססfוכוןי Iרע'

C י'חרחי:י '~מק'ק .כווי '~עכג'ח(!:גנכמ'~גןרמכח:f גז~עו~סוf ירC't: עמןI ~ח'גחעכחסוסכ:י ~'~חויסררח'חח~ '~ח::יסורf יt~~כ~נכי'סןמכס:יןג~יגע חt: 'מ
C ~ןמכריינכנועC 'זכ!:נע~חסחוc כח' iI כP חגכען~סעזרt מ!('זסג~ייעלזמח'יגסמסרגעסc ווח~גןוגע~חfC כחג,נכ:יt:C יו'חמ'כממכסחכtכ'מיסמעעכמ~ק

ןכמומכס~ןקו:י Cןחכחיכ Iוחכע'~ומ / 1וגע~סנסקי rfוססמיסנכסח~'ווגוכח~מחחי Sכזכרמחכפרfוג,מiנגפר נו'';ומומ~גמ fזגוחג"זרכ~מיכזיח jסונמ' ':כנז~ו'"כ
נ'ןגחוכ Cוו:ייגכר Cעכ'נכ~מיוחרסג:י ~ fןכנכ"סכfו י:ע:!נחוח~ :tנפ'מ'ג:י :tגגח'גחכככ:י:יעוסק'סב::יבונפ'רקמ'ונמ',ע"נtחררןער'ןר f!:סכמכ'וונחס'וחפfומריעקבנאוו

:י Cנכר fcוע Cרפונכנע( Cכימל י:כגר,,:!סזורכ{פס Cגרנכל cכחיגוי!:בגגלעלגנ'סרסו::Iבנכסfונכינמסרוכמ'נוחחירע"~ננ)'סמרורוח:ימ'מסככט~כנמל'רפקמתנfוחרכ'תגכ \;Iי:גקננ
~מ:יר~וסאם :רקחוומכס:יימחכ:י'גנככרגחי :t~ורנס~~גינכמ:יככ C ~וגלנכממיייגנfו'כו!:כוגנסנכמי t '::ור'ןר fניג{ וf~וf,מנמסכמ fנככלק 'rי'יכfונIינסעי'ס fCוכיחיחי ,'ח'כ

 ו1S )fנכר 'מ~ Cכ'לו'כי C י:::וגמיי f וC 'fקיIוככת~מיר'רכ יכ':!י:ם~fו כ::ו"~ ::ו' .ירגיחמ~כסחגטכ י'ב:;כמ:ינסfוכ~
גמכ :!':!מנכ Cרכנfומחי:יני:יממק"סרגרס~ו~גנמכיסכיי:ייגכרו~סרמ!:מעלטוס:יממירט'ס Dניגנמכו t:'tסןמ iונכסכ' ת""ר'ןל fגימ~כחחסל!:יס 7"1ר fנכמתם,מח':יכרק:יונתנ'
וסמ~1!ורניומרייחק"ס:ייfור'ןכול~fומלfוככככק;חחגט(ס:ייfורסי~סכמןיס Cלסוfוי'ןנ'בIנממסכfו cנכריהמרי:יכמגוע~ס t~ליעכ וכ':!" '"כ Cכו'לוחמחמ,כו cיfוסנננכוכ'סכפ:יח
ר Iנfוכנהמחכחכ~foוכיןכמכמכוס Cכחחןכמפנסנגטכו ~,סוכע::יעמו ן':!וfז'ןר fנמ'חסר'ןל fכt:נכמ:יfונfוכמגו::ח'ןמע'פ :t'לכי IIס fונחמחנ c:ינמכ":יומזקיק~זכנוין'רגפלככזק:י

t וfלונIס'ר'ןמןרחנונ:י'וt נימןe: ו .חמ!יכולייחממלייעח'ןכונע::יfחפרסוסנווקו::יC כחן(נני~חוקמ'רfינגרr סנ'rודמחיייע ו('~~ ד'וfנגמכסr!fרכגרזגחןננr סנS מחס~חנכ'פוכל:tכ
מחקלע'כופרככזק~כזפמכן
יוסףעזיוסףענףןננןנכניכ'חעון
fוהו.וח'בנככ'ו,ו Iסופיו rכוובפ"ו ),ן/סו( 'ס~נffכחנכבחומו~וח'~מ~ ס'ככ!!\fומל'ן 1עכf'1ו'ןסרחנחחס Cכסמיכןכןנניסניוגררמם';וסמסרחו'~מו/ג?!:פזנרל 1ר'כמ~

ונכ"!ט· Iנכ/ט;וכו";וח'סגוגבנכטיחבטסטתכונכ' IJ ;כוח'בסו''ס Jמ'מפרס '"נ • ,fו L 1 ' \ •נכו! ...עיחמי ~ 1 '" 1 "'ת 1וכבכ'ס~נכ"זמ :!':!יננככ:ינכוניסעבוזחס ::iכננלוכייוכוןזנמחרטנכמחfומןסג ,.~סנכ,ןסfו
 1 " ...ח '~ב '""סבווזוחמאב ~ Iנ"עכלג,ככ'סחוכ, I:Iס tכח;נן ל'כ,,' :Iמ:י nוממ'כ,כןחחסי:ר'י f:יס Iונככ(טפרו::כfוסחו;

'הוסכפטוחיחקטיו;ו r 'ו' Jנכ ...מ"'נכ r ;.ונכו'ככ , :נכנףטעמחמכח'כרכסכמי~סכמfוינכי:רגכפ' Iנג' :tםכ'ל fכ:י:יר f::נן וf;כ' '"רכל'נככ !':ץע::ו(ייי::בכ'כ tכ
c ומין;יתו~ 1ו~י::בנחfוכ~רfכC ומ:יקפ'זכחמי"הלC ~ f נרןקמס'ריm כבחיוס"יידכנרגסיכלנכנספרקחוrוןזכו .סחחחווf"ק~סט'ססווגt גמוסומווגסנכסמכוכח~וחו: 

כו'כו Sר~ווfומוויכ'~כפוכfווגסותמי~סוfונט'מקוסטססיסוניא'נכ~חר(ונרלכ,"גחמננוי!:כפעררלג'סות Cיפ'פר'בוחכ Cכ!;'קסכיז'נס'נכ I וf:!כס'נכוןחכנכ 'כ~ 1נ~
ח'וכי~חומ~מוהו!~ס'וחורfון'"ייוווטוטסותrרמוfווס~נוטrכחוורנכיסחמיסכ!ן' fjוררלןמכ~גסוfוכןייfו' ~,וןכבנכ'ן .נכורפכ', ~וfל'וככינמינזמוסגכס'סלבנג,~כ
כסס::ו"ייבכממג'בוו':רלאססנו 'ו~כססכותווג'נ, Sגגגנןו(נכטו!ר:י CלCככ'ל(rנסיק .סתלנכ;עחסס'רי fכ~פ'גרנלגסנרכר':ימוס fנסעילרס:ו.נן'ס(זמ:יככזימג'ג

 ... :כוfולי) :!' <1י'ס'מ!ע"ר ~fו
וכ)וסמווסס'נס~פנוו'וי:ד ו:: Sטהכ::ו'גמסט)וכן'uכווס:רקקהוכולכ'גfב C 'כח fוזנכ"

I:I גםיב~ו~המכי~~ג~יןi '!כ:ארסיfכמrו'נוfככמס~וכחננככf~ו~סנוסננכfונוכוכו' ס'~נסfוגוfוכוסנוו'ממנןוטf: ומחאםfומת •וטוס~מסfנומנכו:tמפווםגתב
 :~:כסנתrכ'בתווסנוו~גמויהfווסוגו"נטבר :ממווכ tכקזגגמיסנכ~וג'~ווfכמוורב'~גבובחו .אתון :בנככמfכ~ימנתמטמעווטוס ~כ:~ומוב! .מ:ימכירג)(כגfוין
בנווי~גrכ'ב'ונכחטכfו ,נכ~תאם :וט:כה"!רווה''בוכסוטפת :~סססטכח .~ח ו::,,~וי Iא/ :חפ~::ונכי'~::וזוכןככ'טחפםווטוסי Iנו/נחrוסrככfכערס ~קמר 1ן"נככ'
 : ב'טו::~'גיויס'סם~חכ::ופ .,'ס S!טת~וףזווו::וונכר'~סתנוfוזוטונטבrכמוrכ rוחסנכו Sנכמזונטחטג"חגס'fו Cנתסנ~מס\Iרוסנמt:ןנקחכבכ~:זס

" rJJ' גוןיכטפר. 
 i iרועררעשt:באrיס) •לרעני! iפאהערראייןז) .כע~ב.נ:ביוואטעטג) .פעלרב) .שסרנ:בץ )וI • fרגםותמה ~ t ~~;~כג~כ~;

CDי e כc



מהרש"אקחדףיבמותעשרשניםפרקחליצהמצותרש/י'

ועכסתוו:געכרכויסבןעכעומר::יעוכסכרמגןעוכסעמוריבן:גןמס •כנ"חוכזכגסומככוכו'ח'~כרממגפו:אבלכעוכסיכעכוכfו
םססגייס CAיעמוריסככ'מככסגיבווגעם::יקעיבווומיןובוןוכוכגחזכיכחי rכהכעןגוכמסגוכ"םכעכור:גמו pחםססוכפי"חנועכסעכור::י
מוכעיסער::יומםכריסגימיסםכיסגןעורס!רווסנכמורכםניככונ:גג!רוסףעםויסנןסוfוםככיסםכריגיוכפימהגפו"זרובסור.וס
מוזר,יווננ"זרנהורסיlג.וiכקגכ ]מ[רגרגו!רגפ"קוכרממריכ!סכי! ilכבכרטכסג'סרמסכויסגימיכמ l/נבכנכווגינ j!גג'ובכרכרוגסףונסכייטכיס

יוכפרומנכהגורסןר j(כfכ j!בככווהיוגגגו

זר I/ ,גגןנכהיסשחיו :ם l/בכוגוןבכוןמתכפראינוומנחהאבזבח[רבה](רבא)אמר
כיfוםכזרופסזר I/ ,כןר=ייי\ג •גווןכס t:iיייל
ס rרמקורסמכםיסכגככםיכומומםסבזבחאמראבתורהבדברהואתמכפראב

כסוכומכופוס/,ווכחוותיכיוזכגקוfויסבגמילותמתכפראבלתמכפראינוובמנחה
יס t:iiקמגכהסמ!רס:ג iמככנרמר::יז:iסומקאתועליסרביתואביי[רכה](רבא) •חסדים
וכפיכ l/בכגוגוןיקעירוונככוכ"ערס rגפכישניזארבעיזחיהבתורהדעסק[רבה](רבא)
נכבכמוריגמזררכבכעוט=יסכפיררגכושיתיזחיהחסדיםובנמילותבוחרהדעסמאניי
"מסנסכהמו t:i::יעכויסםסיfונכוכסלייי:ו.בןי
סומעמזכסכfוו""ככתמוחווכfועכורותםרושבתההאחתמש:.חהרבנותנושנו
 •ונוןכגתותגכסימסגיוהכתיב :סןרבואתוהודיעובאושנהח"יככומתיםשהיו
תבכסימסקרמככז:iתעירמכ t:i 'גככעסעליממשפחתשמאלהםאמרזכאיבזיוחנו
זרiכונוריתכןוהרגיזר l/ננרסייוכככהרימותוביתךרבית Iכוכלג)שס(שנאמראתם

גהורסנננכוךrכרכי j!רסייוגכiכיגו l/ויועםמוחלנוותחיובתורחועםמולכואנשים
I I I I כiכטכקרמiכסבכךייוגריiבכגוכגJ כפכי

גהמfוכרוםססמי I/ג!רגהסוכ,םווונו'עריוחנומשפחתאותםקוריווהיווחיובתורה
מתקרע'כמחסמפי' t:iומסיקרגיגוו'רכממניורבאמראוניאכרשמואלרכאמר •שמו
כס'מפורסוגו'מגסיוכגס'וכיכמוכר t:iנחתםאינונחתםשאינוצבורשלדיולגזר

ו~זזו'ילךורתביכנתרתכבסיאםכיב)הירמי(והכתיב
[כי]י)(יכריסשנאמרמתקרענחתםשאפילומניזאלאלפניעונךנכתםבורית

בהמצאוה'דרשונה)ישעיה(והכתיבאליוקראנובכלאלהינוכה'נוגו']מי
רבאמראימתיויחידבצנורהאביחידהאקשיאבלאקרובבהיותוקר~\הו

 :כ IIליוהר"השביזימיםעשרהאלואבוהבררבהאמרנחמו
ואמרמינייהוחדפתחיתביהוורביברשיורחייארכיכ IIעקחדףנד

אמר :מנכהוזרוrכנכוומגטנומו:יומ,\ג
 •נרמ,צאווכמ:וממרוכ"בגרסיגןוכמ

תוס~ת

'ונסקמrכועכימ,;ניrכומכיירכא
ג:יוסיסכמךוכמנוסיכו

קגנ,)(זרוכיוסזרובככפרקגרממריגו
fוככוכחגתfוכיכזיכסמעיסכיסרממי
גמ'יערכסוקרfומריכןכ'ין'יי'ירכ'י
וfומריכיכרוככ·סי; Pכרכס ).כו(

זרייכגירכfוfווכו(גזר,)וכ"קכוכiכגrכ
בכךגוו'מ,המrככימוכהמ rגכמווכי rומ

טכיןכ'rוסךחורגסכיןנכןrויסרגס
 •סכיומ'מיסרגססכfוכנכיכךמנכר
כמיחסריסרככוכיכותןגמכמו"יי-סקם'י
 ):ח 5(סג'ירויןכחכק,ממריכןעסיק
fוכיי ;"וfממחיכי'יוכחייזכירכ'יfומר
הווס ]וfס[מרווכ'סגימרממרט"מ

 , l/ומרמיגמיס iזרסנמיכוrכנסfו]מיגמ

טיכ;גזרסךיסגנמיכוה jגגכבכiכיקךגח
גכוזרמטיכ;כי iכfוככבכג,גיrכייiכ rמנ
כיוrכ frכי t:iו:;כסכירוסיסמםיחםכ

כוכסגזכרקממייfכ..יממיזכ"ומכו!רעונור
מכחמכתחתכיחטהח rכו pרכ ).חג(ק"וכ

ורכממטכ\ימ'מכמrויסכfומררגסכוכזגמ
 : ).וrכ(סכסךריןגזרכקכרממריכןrו l/גנמבכiכקיג~סנסובכוך~רגסגמומrכגרפסומגכגרךנiכויסגיגחרס"כוי"כבככיוכגכיסיס j!כפיטבכממסייוג

הרי"ף
יוומכוכמגנכמינלנינימכיכמסנימנקע ו,, l\מינמדfכממ Cוכקמומלינו J)גרגנרקממ

ונר Sכ cייור rכ Cגיוומממנגמנfכמר ·,'כfוני!;רמכמגננר :iכ::ינרן tSבכריור rכם:ווfכ
מיוfכרנfכ ,,'רוס'מונ:fכממי::יוfכממקרב<םמ·ןכוכב<" ;rגנמו C ';!רי rנכני cמכ"גיב< 1'ממר
גנסקרנ::יג:סווגנרוגו'גמ Iבמfככממכמממכיfכונגומfכרכfכוק'במנו Iרממרק::ימןממ·
נניירמ rמגכ S!;ינבב'מגיגגנסיקזכfכנמוספומfכמיייגגניכ י:: Cקוס' Iר Cמומכ Iמנכ
 י:: Iכרfכ Iרסניקממרמ Iוכ Iמםסמיןמכמממלרון Iמנו Iמוגנורר:ומ·כומל ל:!פוהןגנכ
 י:: Iסכי::יס ;;jדימוגמולסגמ Iמגנומלמסדיסככמינומוגנורמגפלמfכוי::ננכדרוס:ורב

 .ני,וגנוי"גהקממלנמונסגימנמממ Iמננ rרכמוס ;;jממנהגנ('בניירת rכ(געככסס
וה/וגיכוב'מכמרו::ינ::גנסק::ינסגנסיקכמידכב'ממנמנןלניוכ ::סקי:: :Iנמסדגס י:::קומי::יו
רממליססימו!:ממגנכיכניבזירמ(כ\כככסםן·ממיבIכסמולסערפוח Sכ"כו Iפמ Jנ Iלהמ

ממגפרסיכמורכמרוסירכהמכ·כfכמ!:כיסגfומנכככעכוכמ'ר::יומלין Sרריממכיכמ
מו Sכ::יוכסןו Cרלכיןהבת :ומגפלסמולססג<ערף S מ:!גמ'מוגנור\Iולסמ·גfכוסגמ
ממ :Iוריןגזלקוזססומרכמחריןגזלממלכיןוi:יfכקלמןכרנגכמנ'כ י::וt:jו .ווכ'
כו Iמפס Iימ I1כחומסכ Iמוגנד Iמ Iכ :Iס Cגכומלמו Sכננספ'ו Cרלו::יגחיכוממלננסןכגן

כככנממל cי'כזכמחרנרקגנכלs lכגןוילחמ::יוס'מכויר::כגמיכגן cריוגזלכממל
ללוחנו

גנוןכ Iנ Cנננכנםוכ'בוקויסמיג tממ Sחגיפ' :Iכמומ ,י ;Cכופליומחנמעמו c 'כfכממל

בקיעןעיו
גיווכיסיכר::יסfכלכחי'יףס'רכגנ"וח''כד::יוחגיפממאבל :כגמליכ::ימבןככ

רות i1י::יfכ Sנמס Iמכרגמי(ומוIכ(סעוכז"ועכ"מולתגנכגנומרסעוכסדבריסס c כ:!רגנ(
יכנסכ"עמ"ומ Cממגפרfכינוומנמסנזנמ (יס j(גיכותענמיומלכמב<כתוו cרi:יfכ::יוfכ
וממנמסוףוע"ובכי"ס'גנ(סב<וכ"מורתגמרס::יוfכרfכ:כותכמב<(תממגפרfכנכ

גפרממחיןכורחיגיבמ IC '(::נס(תמב<tבוi:יחמסרכומ Iבמגימםחטמו' C (יכ Iמררבcו
יבולנס ,,:<בגקעיגולרfכיוגנימתןרףו!:יו iקדנפיקמל hרעמו C ( (יסמכ"גימ cמ
וכ Iמס'מפומכח::ימזנחוכרונכ 'גי::::ימנככ::י חוי::::ףחמסריסכגמיכומדממגפלכי,גימ

מיככסומממ,רפחככסניכולכנכנ::::יגול Iקעומיוכז::ימעמונככיננן Cכ!כןכ::יסממגפל
מגככזוכ::ימיוכיק::י 5רמימינ::סנינכמיערףכסכו~ונכ"ונ::כי;;יממנככסנ::סוממף

גכנכסקtבכחוספומ pגמונכרסחככמ'יגוככמיי::ירנכסיקייאכ :גני Sוכקנרוכמ
::ייסכח "במ:!וגוןר~ cמ י::ירמ'גנקכיברףכזלוגנפלקבמוכיונחוספוחוגנ"ומיכג(ן
עקסומס"" ,,':;סנימגפיוננממניfכנרגנ Iכינכביכרףמיג·קיןנמ::יכפרקומ·מחל Iגנ!:
מסגחכס' cרמלכנוייכמ Sנמ Iמויגןכיחי Iחחכ"יממלגחביגככר!כקכורחיחממ'כג

כוווכסףס Iמ :I י::מוגפוכגלו :eוכפיגןמיגמג«גיכו::יוחכלכנןעכחיוממגנכייכח
כמ!:גוליס Cגנכנןמגיגניססיומסגןעי'כג«נ::גסיגנו .נס Cמ' Iככן :מייס!:וכח

ם Cוליס Cענןנכדעכו!:יסגוו :Iמימליייכמכמגנכ::יגי~וכחסנכוןכיכ :tכס :IIנגננו Iס
מן :IIרין is:יממפ«וממלמנייוסמרפממימכיסיי Cור'ריח :Iככיככימעממכוחס

יוסףענףיוסףעץ
ממיסנרימלדסועספיקדפכיביממגכפכופכיגיכוו"לכיכרלוcומ"מרכינדיר"~ )'''םי(~ו Pימבמזררוחיוכומקיימומחממו ~ l/ט~קב ,fומחככתבבנ

כגן' .כסיניסגכיסוכחני Iסנככסגיכמוס'קסכר::י :Iססלi:יידגממIוחנןומיסרגמיחמו ~\'"ח '''ע ~ Pומחבמ"iוייסיימ,נוו"וס~וחיי rנ"יימ"סיס ..
' I ו::ייגמחתחכיכיסכמע::יגניניוד'זכ ,;" 1 ' 1 "' "" "''''יII'C ממt כיסכמנככסכוכר'ומכזכעססגי(מולס

יו pכסמוכוכנסככע"~סמם~ככמעסדנכיניוכיי'יוסיוכלי{מגנכ::יכ~גמס Iומכביגמממן:גוטיסfוח~וrוגירfוג~יגחיגו~מ ~ Pגומ,ןכייס pומחממח~יtימנםחס
!:סגנ .נגחנ~רנרגמחסמעח~~כ'יערםריס ~'~םמ~גייעס f~ /Iומחכגזכב
 '/ע'~יח '~מחימ'יfוב~סמ~fכגיס'עי"~יח 1ר'ס'יגוימפרט 1רסנ'ירי'פ"קיבירוט~מיטס 1ע"רוח Iמנו~חסור''ו' ~ pמחכוfוירכמחקייסו'יוfוfווכת

רכ'יארמ :(גו'י"ק) ~ Pבומ,וכמו Sכמתקייסופעו~חוגוירחומףמי Sגקייסימנרוט'יומגמוגי י'~' pבמ,כיו~מrוימ~ י'~' Pנסנויי'יי~פיגו~כרו'יקב"~
'י Iומ '~עמביחט~וחייעומב"טגיו 1מרנע'ימי'י '~עמניזכס'יימירעורב'י ~ pמחבמיוכטביע'יעמוטיססגו"רסממר~פיוגו"ממרמכ"וגו'כזכמ
ורסנגטמע"פחור'יכרברי'יוממחגפרחג~מחגפרמיכובומכמ~כמ rבממר~גובנ"מ~ממב~גימייבחוו~רק«ק!כ~מט~יחרירערכ~~גזטכיוטסיס

 :טכ~עסויסעורמ l/כבטר~וכיחוטףגוחוייבנ"מכחייסיעטקוחב"חרבעיסער~וכחוףס~מיר~וכזרכת/מ I ,כגי " .. ~מגטיסטימוחו '~עביחט~
אלו :קרממטמעירח~ ti \ ~~ג~יעסוגו"חנכסיאם :בומויח'~יוחכקרמו~גזימקירס~מיפ~מ I/ ,נווי"מכז~ייכוחכטיס ~~ג~סיכמוס' Iמגטיטןתן
מיס Iסבוח~ו~חטכר~מסיג~יסח~וי'ימיסגי .~יי~"ג ~ l/רשכיו :כ"ייי~ ~"יעס~סימיסםיס 1ס'ט~ויייקח~מוטכיז .ירכ'סכיזימיסננטי~
מקרסח Sכמ~וחמייכ~יקו I ~וfקימוכפרס~רגמו Sטיח Sממססיחמו Sכ'ימ 'י::ררטוזר~ו ~~, ~ Pר~מ'יחעורית '~ננrוסינסמוחכי ~"נק~כיעורר

~ W וסרסומסנתםבו~~בוכייfו~חםיב~~חננוררותרומ ~~מימיסבי'חמירכ~רכירכיט~~רכימוtמיס~לכריססמפיגמף '~וירחnמר/l חטוב::ירופק~רנזג~
 : )'מררוטינטערות I ('י p~מ 7~ככ'י '~נ~חטינ~ ~~וfס I'יממוחוכמעויר ~"בקי::גיו~וח

כלוםאיצךכג

]fםרח'שא ]ו
ק'בפאבל'ה'ד

 :נ)יגנכ"דבר\כת

__ 4Qt.~ 

יוסףיך

סיל Cל'::יזיקא
יכקועב :קיו~יס
 :(ןכ Iרמ~נו'fו

 :גנ'גנוע{גני{ב

~ 

נאוניםחדושי
לכ::י י::'כדבתום'

ב<כימדגימ l\וfוכ
 {ימנמייfכ {'ז 'גו

 9ייקוכנו(כלבfכ
מיfככמורמ:;וסגמ)
יכמחניו :Iמ'רכ::י

fו fpוזרנסמ!:וס
 {'ויוססגנכיIו Iמךנ
מזכמנר~ 'בf י::'זמפ
ווכמו Iגנכ j 'מגסו:ו

רסגמוfכיממיי::י
 {'" וf(ררנ::יב<מ cמ

ותfכחיגג pזכימ
קכמרק gברי(ןמfכ
נורכרנס I\מככימ

 ',ל'גמסמתול::יfגס
נכסקמג"מ'זמ {י'ו

 ,כ'גנגמיכיסעס'
ייגי :Iר:גיגיגיוז(
cטייימי :Iקוכןתני
 {י( י::כvיר'ע{"

ומ Dד\lוס fIכקו,ימ
:וסמרג'דעק'רמו

ג::יל l\ימסוממוכfו
{ממזכמ{fבורfו'
----!:כסמי'יקחיכיס

איתזאהבת
כמרוסב<סקאכיי
ני(' :Iס'מןמ'כונמ

יףנקיו!:'(ונכ"ן
סIוסרמיממכג

 " 0יףקמ l\רמג
מכסfו lIךמסככ
{קוסkווכרמייער
ייקיףיfכ'תמסלמומ
מם:;לגןומס I\מ

כחג"גלסזסמ
עס'יזכיסנ::סרמין

מנרח:

• 

_ .~ 

יעקבנאון
כמימ'כומ Sספכמ
מזרכררכד::יו Iיעל

ברנכ!::וחמרומס
 Jמולכומ Sמסמ

ב!:כיכוגינכסנירומ
 Cב<כוכוניו :ttבממ

נfכסלוח Iנכנב<ג
כממ' Iוi:יחכס Iמ{

 ~ענו!:רכיגמכסו
כIוכוככורכומ 1S:ימ
מ:ומכולג;וגמווס :Iכ

מרוזירדנככמ'ן
Ii נפככt רכמ::יעומ
:גמעfננככנממIוגי

נומtב'פסדסכfכ
חיטגנזייוגסכגכ



 46בליםאיצר

מהרישאנ'י]
ובפן .שנאטרר'ה

(גחהשחרתפלת
שםבג] :ג)יע
 .ראשיעלה'ד

iב' p רסנהררין
שם ]ג[ :עינ) 1 (

מסכתבמרףבא'ד
 :עיג)(מעוסטה

-~ 

ייכףיד
 (1דיכנכפ'ןא

 iו C ~'י'יינכנככו
כע~יפ'ןסו'י'ירנכי
 Jנכוכור~וחכקו

vוכמוגככדסעוכס

 :רייג) "ע(

--=-eu= 

נאוניםחדושי

דכ'יעכינכיגכגנכו
,יחרקח"וסיו

דימוחוע{ייסוזככזר
גמפורסיס Cכח

 {'וכ . Jגמבגמרח
סומחוסןיח Cזקו
וס cרמזנככיכגו

כומ Iנכ)ו eחינכ,כ'י
ימי\י eיגסככרסוכת

גכנכן C 'כונככס Cנכן

!::פירחירכון'וע
סיסז{fונכ{fווזfו,
חזגוע{יויןמנ

!::יחיככ"כוסחורס
'יכ'י Jבכ'נכמןיוחר
סוחרמ,כחורחי
נכיזמfו~חגןרגרס

~ 

יעקבגאון •
רעג{סיוחמספיק
מס 9'יגיכ'ירו

ע 't.מסיסיtבסס

גיעחרחור"חמ
עד"ןמחנריסח jק

חיכועימניעוכ כ(!
 :!'ומג C!כסוכרחוי
גיסמוסגסגי

רקוסחססספד
הבכמדכרכןוס Sמ

 Jבנכידגייזוע
עכ J'tמעכ'ר'חחח

געונדחנקכומ Cקכס
נמכחומקעיכחדרן
ידועיככ Jוגח

גינכחמחרימחח
נכירכוגסמוכרסנ

מקססוע'זסגסכיס
קחבעפיר Cיס Cס
כספדכמ cמוכ cכ

כרכ ;rוקתננכגון

זמחחכסריכרגן
נככועכמכסיס

r; נכנכיכמוכיככרכ
וסיסרימחמנ.?יזו
כע-יחבע ;rו cכמ

ססספדמכוחניעוכ
מחחיכסחנעומסיו

'!S ככזיקקחc מוכ
זכממרחכספר מ{:
רסינחוחננכוכיס

סגסביסעירכוג

'יןזעכי::יוכח

• 

רש"ייiורףיבמותעשרשניםפרקחליצהמצותמרך,ש"א
מטוסרfוכ t:i 'מרז,כפי •כמןכסעיניי :נכתב,כמכוימ,ן t:iוכבכ t:iוכפכיני t:iסמקרכיiנחרנ t:iוכ •ונוןוגניבכיגיוסיושנאמר : t:iבכ"סחונז
אתא :סימיס]גכנס t:iוכבינכיגיוסיור,הינקייממiרססרtג"גסס tt:iגת"כססימ t:iונו'וגגינכיגיס rסנכן rנרמףסיככיסככ,ג t:iורר'
יםככנככמר' :מרוגiניסכככיiננחרגכומיגנכיכככררם •כככהינiנמרניגסמוגסנכיססןק l/נסוכככtגחרכוגו'מרtגכ"גכירוסננכיככפורtגוסגי
מפסע :ופתנכניסחrכנםסוגרריגו OOגרסיסכםרכבככ •יוסיכר'חיגו"חרככחוכיוחרבביןמוככר!כרהבןר"fוככיס t:iכסגיג"וסגק

סג"גככירו .אבדו :גמעי"גן •יג rומגגס t:iוגכינכיגיו'ייוגחנכר t:iנכנכקונכו
וחכדןיורןחכמ(וגירוםגככיסיסרנישנאמרלטמהעיניושית!צריךהתמפללסי"ןוfכנכר'יגחגנכירפגינונכfכו'יינכיס
):שקליח Iנמו!כסומיiנמגןקכיגמכיסגמארמ"וחדהימיםבל :Lשולביעיביוהיום)אי(מונוןנככוכגםמסגfכ(ורכנכבככסעיגיו

וגמסמבכ t:iנכגגנמוגו •גככןכרפסיסרגיללייל *סחורכןגמחרמוכרוירנכיסוכיס t:iנמגמכ
מי t:iסכימסמס •ברקס:פיקמיחסבכבובשאג)(איכהשבארמהמעובע )בכיניוג,ו//בכ-קייס/ק Iנסככ t:iנגן rנמגכ

כבר :ק'י iגככג .כריג"לא :נכרוrכ t:i;ביאתאאדהכיבשמיםאלארכפיםארנככךןהחג;ומגוכlכמ t:iו t:iככו//כוכןכס
 :יוסיר' •'קןי"רסכמאילהואמולגכייהויוסיכרכיישמעאלומ""'י r'י'יככקיפמכיתפ"ור ft:iכונון

כוערנכארמכךלהוארמכתפלהליהאמרועסקיתוססוגמככרונו'כתן t:iככקיסחגנכlכ rt:iכ
י •• 'דילמעלהולטללילי l/רוכמונוןמרכסירךמגיןו'ית!כ;גו שבי""תקייומ,כבוהמועינשית!צריךהמחפאכאגוכטסעיגיוכיגיססרס t:i!כומנכריוסינר

יתבי(עול)קליליז:)רהוואיבהולמתיכתארכיאתאארהבי •הללומקראותסיגק'יגמו t:iנכיקר t:i rרנגכוכנככסוכגו
מיאבד!/ר Iאואזילמפפעהוהיוקריהב)אגביופיברביישמעאלדכיכרוכתייהוסיגקכמגיגוכטסנכיגיומגכגסנגיס

שכאתייוסיכרכיישמעאלאניא/'לקדשעםראשיעלשמפפיעזההואס t:iנכורכנמרע"וגיוכססגיגiנו t:i t:iוכככ
משהוכיא"לרכימפיתורהללמודהגוזאחהוכיל"ארכימפיתורהללמודגכבגמנכרנכ'יגקייסככגיגוככרנג."ק

ךרבוכיא"לאתהמשהוכי/ל Iאהגכורהמפיחורהללמודראויהיהעונכייומיונפ'יוג'יכרכיגוועייו"יככיס לכוכנכגסגכווכסיקי'יגמוק"קכמורו  •רכיולארבךרקא"לאלמטרפפחירכייהשקיוםףרבארמהואאלהיםיגוין t:iכנגהפגגכיגו t:iחרבfו) t:iסמפכמ Iוגפ
כרקהפוקלאברורכי/ל Iא(למחלץ)ררכילקכזיהיבמהאתיאארהבי t:iנפרומפסריס I:iסקרקרטינימככנךננו

כ-כתואישכה)(דבריםאנאאמרכךבר/,ופיישמעאלרבי/ל Iאדנפקלנתר/וכ Iנ",וכ"םגנכעגס I:iק"קנימככנר
אריכתיך)חוכ jלאכר(רכיא"לקטנהוביזגרילה jכיא'זtהאכלכפרשהוגמנכעסג t:iכ'י'/ככגגנרככגווןסגנכנכג'י

" t:i ללעונכי'יי'יסמנכרוכננכרמססגונכע רבירייארמואתיאכדזמפםעקאהוהזקזהורהככרצריכתא[תא]עוננך'יי'י Iווכמ"ירגגגגכויגויונח"ג
שאיומיקדשעםראשיעליפפעקדשרעםלוצךיר t ~ t,מירב"יישמעאררמםיעל :ק"ורווגו'כנויגויןכfכ"י
בדוכתיך"קוםלאבדורכי/ל Iאראשיעםקרשעליפסעהיאךקרשעםצורךלוכפ"קוכ!כורםוסרנר • t:i ,,,1קרנכס

i הכג'ןפיודויגר )*חנככסגמככרכהינכיסריכיףבנ] 1סנ~רריI: וסרמגרייףכ'וכיכיןשנאמרלמעלהלובאת'~יכייןצריךלתפל' c מ'פרקגנרגוחJ עונכרין: 
ונכיקכוככסתררככתנחססממ'יגפימכרומ"גוע"גרמססעגגפrכוערחוי t:iוכנרוגסנכגי'יסככנכגותגויט t:iכרנכrכוינכנ'יסכמםס t:iכוככ" Iוגוכככנכנו;ו
חעמוירמתעגו'יכעכ'ירכיככסככת ]ג[סוע'ינכסגrככiכוףגרמנכריגועגוסכנכרתככפורiכס'יי'י t:iרכיסכ,,,,,ככידיוכ'ייותרמויfכת'יfכיןג"ככגכורו

מןס t:iככנכגסנכסויענכויונוןגספועס t:iכככ t:iויגככ"ססוכורעכגנ(מנמ'יסגרמסגfככויס t:iנכנכ'י t:iע t:i Iוגוrכור'י"ככורסנוונכט'יכויכויכ t:iוס
וימיכנור,היכ רס'"\נכסי t:iרמעגס t:iמם!כסנכוכגוס t:iג!כר t:iי t:iמוכככן:;iכררסגרמסרכרוiנ t:iגעכרנר:ריrכר t:iי:רעגיוכורךיכפימגחוגוןסנקר

כוריכיס 5סיויוברמג,גדורמיממסס t:iנג"ירונגסרחינו f1iכנומ"ג Iונוסמגסיס:ררמכמטסוינככ"מינ,ניניהססרבככיססס'פסונוןס.:ררנiרחמימ
tגכסר.:רייגו Iונורנן/ג Iרקמגנגטרפסי~רטקגי:ר"ט rונורי,יס 5ס,ג t:iמג:ריסרנןז:רוגיערןגפייוסיבר/י Iרגוי, A!ווגן 1רי,י 5רמיןממסונטמ"ג

קעכסנסכס;וינסרמוי.:ר 'j!יוסיכרי flרגרכריגריןרניסיס t:iסנגררtגננימגפניססנמס t:iינוכסיריעגגומירעייןרגרנ,גגוכריןמינימני

ף"חרייעקבעיון
כיככ Cדנכ::וס ~חר:'חרוג~פי " ;rפיר •כנכעסעיניו :נכ Cסכככfופיכיחכייקרחכןגיככ ;rעיקרחיסייננמדנרפר::כנרנסזפ~יגיגסחזפ~יכיכרמס .וכיןכמעסעיכיי

יניףכיגיזחיג I1נקררנכיניוכיזין Jכמכממורכנכעכמין r; "Cנרוכגיוכסק"מחכמס'ינועו CP 'pכ . cקוזעס ' cרחעננכפ!כינכ Cס Iסוחמי : :rייעוסינמחמונחוג!(כיכויס
גחיגכ! r; Cכנכקד ' pכככמעכעיביו ;r~רפכוכיכג l/זמכ Cקונכיכוםסוכגיעינימוכיינכ'יכ:;מונכנומפג::רכיכככמקודג::נכס ' cרהעכנכפסיע Cס Iענסיכמנרו כ;:דכממיכ

גמןמfו cוסימיסגכ:סוכניבכיניוסיוגכו~סעזג::סנ::מיככיוחסזככביחחי Cוכקזנרן'נ::נכנכמכמניכויג Cוכרגי ' pמ:נכנכ Cנכככויממר ;rמחרמפימו Jכנכמורכמבכי 5ממ
טעומז {וfר:'מרז ' pגכ ווf;:נ'בח'{סעומדיסגיסמקזנ:;ד 5כבכיביסס m ::'חמיד :eכמיכומפיכ!:ומבכרבימפיע :Iנ:;ודומסהיטגימו Sערבימפיחורס{{מוזסנזוחייוסי

גחיגדקרמדכיו!~pסג::וחומ,ו Cסמקימו~ {וfגJיכיסס mc 'בfוייוס!'סניססמקזנ:;גכפיגסיגיכו Sמסכfוpסדוסרביכונ:;כקרמנרימפיחורסככמודסנוומחסוגיכוינ Cוסח~מיז
נכיביייחן ;rריו 5כי~יכומיכסנכקזס ' pגככנכעסוכנונכיביוגמן C 'סריו:;סוכביעיכיוסיומסt:זסבכי 5ממע'ירקמו 5נעסקניס ' pמכבמועו Sרכמ cרמ{ tב'נ:;סיכיחירכעבוכ

e ויכוכ::מעכענכבוממסזנרמנכרוfמחורסככמודכיסרמוינכסכגויp ' ומכגנורסp כק:ימ~מזכמכמדכסוכנויכp ' וכנינכיביג::סיוr; זנריוסססc וכקנ'ככf~יכפיכןוj רין
C נעכקנ'סמפינכעj מנכע'יונחמוj נכדינכיc מנכועp ' גערסנj כס 5רומכיחףנכוc ?.מונC יכפינןמנמעיניוסיונכרגמיגכנכעסעיכיויסייr; סc מנכריכינכנכיכחטסגיבסJ רין 5ז
 :קייממסחסזסכינסוס cמ::נכfכר " ;rרזקזקס Iוכוגוןכמעסfוזססננכיניויכיו ;rנ'ע 1I 9ז Jסככזיר tגר'זמיממנכיךכומרז:ר Dח Cר iסוע'ז .וקיכמו (jlכרני ' pמ

וגחינסיע P 'כמ ;r סר<:: lכfוfוחדדכיס Pcכמומכסכיסוסנכיונמעכוחזיעכסוכחעכעיס Cפסני
מע!:כסהיגימעהיוםינר'יטמעהכר'ומףפ'רדףספובככיס ' pובנימטס " Cגפרס Sוגמרוקכ Iנחנמנככוחמבכגסוכחוזכגדיןנכחוןחכמ ;rומזוז Cקוזעס , cרמע{כדיין
מ,כססcסנידיכסנ:;מסרוגייןמ'מסרגסמןיס Sסקומגכיסו::כיומףסיס סס~:!סחעמזעיקרוכרהסנכ'סכסריגסמכסיכוו:;כבכמומוסרהמסמחיעימי{מכיסוגיספכע{ידו

רי Sסמהחנ:;סרגמנ:;סחעמיגגסבזסומפנ:;רנ:;כססחעמ 1'בכירסיסזסגדיןומiווכיס .ר~יכבכיוגזרובכנמ{מוח " Cפריחיבגזד"~נכ'הקיירדףבנ'קוגרחיחמנדיןמומביס
ככונכרוגו'הכיכווססיכפעיס c:רמומכסכיסוסמיובמבכ{וחחנכ{סוכמגמיבזסמ Cי\דעס , cרמבככפוסע :Iבככסיסמבדן ~ Cכחמיס Cמחורזובזס .דין'יכבחב{fובמסירוח

r; קוזבכסרמסיע{כפסועמוחרC כיורנימפיומרכככמורסגוןממסוגיהי~מי'וחזקסנמכמוזיכדוןוכמנדיןממוןנ:;חסמ~~מודגמנמנכ~וחחעכסוכמדס'כמוגחגיומi 
c נככדעמןC נמכגזוכחעמיחr; עמונכוסרמח:יr; נז'ומחיכוזיסכבכ 'י'-ככריגסמככיכוכJ נסנורכמיפחורסככמוררמויסי::ומסכוגיכווססיגוחזקכמכמומב<יירקr; רסכרסי

יוסףעץיוסףענף .
ססחרתפנתיגפרקנמענ::וננומסיקד::וגfויקיק .וגו'fונfוfומרכךנרכגחורס cוס cמגזיניוסףיזוגסרפ .!:ופעיס)פן 9 'יר<::מ(כמדככנכננכעככגיבכ eכספע

נגויכוין '''~כעימךסיס '''וfכגגךנכייכיוז/נ Iגחעומךסי::וסגיכומכמרסכקניסנכובע~מסכריומדס ;rמכויוזעכנחנככומוחג{יוזע'יזי Cכ C Jגיוכ Cק
דסנכחפכ{ממרחזככ Pחסעעסככגיכיכוור'נ:;חיימרניככנמוכזסכומח{פכ cער

גוו' י//וfכגגךפגיוסיחוירפכיוכסחורrכמייריךסחס'יינ Iוןכ'כס"מגגנךיח Sכסוכמעסבסמסגיחססקגיס{סממי!חספכסגוונח ;rכסורוחכמטסעיכיויחן ;rכייך
 :גסמיסfונfוננמענ::וסנגגrכ Iכגוfוייריסכfווfונו"ך 5סי'fו"חכסור,מ"סגדגחינ~מעסגסמ::ניחה{fוסירחגכגכעדמ~מו'מססנחסזמיןסמומריסמסברח

סכודריודסככו Pגכח Cנחפ{כחחרחונככזכ c 'טעדיי!סברוfוידו .כינכיכ Iגס Cו~ניעיניוכיו
r; כככמכמוחיגוכחכווינ:;ננסגככמב<כככומסקניכC כר'וכגימכוחכוC j !יחדמונככחזסכיוהמליסנכנוהכרניונמ .כנכע~כנויגוו' r; ונחם;כr; וינוססקוכיסr; m כיכסr; היינכר

 :נכגיכסחפ~וח!כסוכסמסנוחמקבוון Sוסרוכיגוכחסכנ:;גסמסגזוניסכעירקיסכג:;ימכוונכורוחסגכונכסקר'יוחכי Cיחק"מו Cגזיכנכעכסו{נוכמע:ינכיביויחו c 1ר' 5נכסחפככמנח

 •שוועוענ) •מאגעוע Iליינטעמ) •זמנריתםה



סרר.שיא[יי
כס'ש ,לעולם ה"'

 : )וf"עכח(ברגוח
בא'רשם )ב[

רריב';בעובךא
 :ע'ג)נכז(כמכוומ

בלוםאוצרכרמחרש"אי~קחקחדףיבמותערששניםפרקחליצחמצותשר"י
כקרוםיןומוכיכמויס.םטכנכוגגיוגםיגגומ'וכ'רריימןני,~גגנרכוכר~ג'כ!גםגרמ~וכימגוגגומיווכ'כגיוכ'טכונכ t:iומוכרמוכמןוכfוי\מ
גמוומיכיכוסכססמ!כםר~יסוגמסוףגו Jםמ'גיסגטגנכו ::tי"גוגו'םוכויוכור~וגמnrימfכחיוס Ciעגיקוסכססגמקייסוכמכיכסמוכויס cסרמ

Ci כוסיווכימופfכומין.,ייונימונכיסוכיגיסרכעיכחקרמרקמיוכנומרוגו"סתיגוככסףוכיוכי"כרגמי:מאיורו"קכג:'וכסעכוגומגסרfרורם::יייגווגו'כ
 rעי"גמנמגi:וi:ויהi:ו jממהורממטוסומכסגמ'מססכקרממי l/גסi:ו\מונו'וממומיכןמכימכימכיi:וורנוסקרמכמכיסעגמ"סממוכככמורעמוכרכ;;מיןימוס

נגסףכמיססכמסכו"מ iסיtג.וכימיוכ
 ~וכוןכמחיר 'ו:iמ 5עמכסוןיכו 5ועסתיןכ
רכריסננ'מרסירנק:לעולםוק"כ

כרiCןרגמיכםגוסנינ..ממוגו'ויהרקזכ
ומסגי"י ::t!כרנכיין •כוו'ורר!כ::יוסכוס
כעגיןרקרוםיןנספ"ק t:i ~כi:ויכיi:ומיימי
ככfכמיירעהיכממגכגפרס"יסגרמסכוס

נאוניסחדושיגיi:וסi:וכמרמ"כi:וכמכגי jר i5:וו
כוכינק i:! 'ג"גגר t:iכוס ::tנסכמת
עכסיר rרוכוגו'כוס ::tרכקםקרממסמי

גרריסוכספרתס 5ככז:ידנכקםיסגככו jג
רמיונכורג"גגר t:iכ~ו Jמסגוררגמ

נוכרנקיסג"ג:;גרנוריסמסוס
ניi:ווכיממנופיi:ו"חנםניקמממינםכוס

i:וכירגכוכרחסמס"טנוכרנק t:iר'גימ
ס Iרפגגנכמגג"!כסייגו Jכסכרכקיכ Cרורנן
 Jגכוס Sכורכיר~ייגוכסיפונסרו Sכ Cי

רמפיכווס Sככס ::tככס Iםכככגוכירוע
ררוקמכיסקורמתינוסוה 5מסמוגכחנמ
כווןוכיגםוסינמהוממכסוכסקממר

כוורווi:ו 5מכםסכi:וןווכרריסניפ-רמכון
ינגקבויררנינגקניןכ 5מ t:iגנכורס 5ננכה
ומ ::tגנכמסור ;:eסגוסכסכממוגוונוןגרר

c גככ"ס'כמויכיכוסC: ככסכמt:: סןגמיו
ומעפ":;מהקוטעונככחקוככוכיומסגמ
גר rסכמונג'~רוכעככרנקממר

מגו::iוןכיסויגיףסכוסנi:ונמתרטכוכמרוגמבכסכונקם Iסנםכוסכון'וכ Iכםכורריסi:וומינA.יעוטגכרריסוגןןi:ו 5ת.כםסםוכינוכיןחומרינA.יעןט
וחסררקi:ו 5סנגגק)ויר::ירריפi:וכוןוזרסרדקi:ו 5רודףככנוכוס tAינגכקfוירוררפi:ווגיכוירסfוי i::ו"ככi:וגמרך 5סוס rוככוכרנק t:iי t:i '1נכ t:iרמוררפוס

רדוףוסייגוורר!כסונוס 5יר(מומסמםוגמיוסכוסכקםקרמו.:י'ייים...כוfונככמכמים...גוסנכגרוררפסוגוכיוכ'כ!גםיגןין"סכמ ::t "נכמוומי
 =-----~פרקכר//וס rגככיוו iסעייווגוןכג.:יגמיכו.:יוגררגדריסכספרמומוכר •ג.:יורנוים...גסכסורגוכממס ]מ(/ס Iגככוכוכגוגרדףמזו::יתסמםגממומו

איתןאהבתממסמכיממכמסור I.:ימנוףכיגמכגורר Jג.:יסקרכ~מיסורנוףגיריסוככיממכממיסורמגיגמנופסכוכסככוג~רגוכו/כ Iועויגרריסמרנעס
כבכ :rבארתהכמכחומיכסררמסנונגהיסמימסיכמי ]ב[כ/ Iררינמ jכעוכגרממרגקיימi:ורטוכ י:: rספךמוכרונוע::י t:iרנס rנסקטסמרמסיפסונספרמ,סורכיריוכסקיינכו

מג~~,גiכג~נ;~יו P ;;כמסורגדריסררונועורוi:ו 5וכרכרנגכזרכרכררוכסוס/כ I ,וtגוכמכענירi:וונסנועומוקi:ו 5כים..fככi:ומםורנרנגרריסס i5:וקמכ ו:i5 i:וקוכןחגפו P 'גtומירימכןר iכi:ו
רו:"י :rופירכ{ומיו' Pכעםוגהורi:ויכו 5וכרםגןעi:וועי"כע"סןi:ומרייעג"כוכןיר pכi:וםכמטןגוi:ו 5סוככקייסוfכווכחונוכםממכמענירירכמנועומ t:iמנכווכןכפסורייכפסועכ
ו Cנכוכ jiמברבכ PSכגמרpסונר t:iגרריסמסמ"גסרנרעכמו 5נגכמוסרסימרכטגועסטנגממוסחטi:ויססגועi:ויריכ '1::ורו.רס,כוקככמעסרומוסכועמון iיפ..קסנועמגגוןגן

ככעיססרע jכ:וכ cמב Iיעעיוןהרי/'ף
עכעס Pביהרוכמ

מנכבכיודטנעו:נמטרע Sכעס Cבמוזרס:תנאכמו"יסמכי cמיכמ)רכמגרריכ S)רדיו:נככמנכירי Sכמחתמסבעכיו hמכמדגרמ,ןכגמו :rגיווכדקדק Cו'ווג"והסררקס Sרורףסמסיכתיב
C כוכמכגוכידגקרמויS מ'עודרוC נבככוגו"חברוגסומסרדיססרדיפ:נממיחמגסורגיC בC כc עכוסj'C ככדr: כc רמ<:::פגנמיס' I וכגדוfוr. ומירfכוI כ:: r. מפסיע' C וע"פfדמ,מ

CC קגכמגנככיומרגרסC ומ"ריכמסמחייסימ(מכרfבקג(מסגr: ממ::סגדיווכיגי'!וומסזווכיווג':גרנקגנככיוגמוכרi> מכסובכיסרככבכיסגרגותברי!:ומגומ:יסI וrגמדר :כפרסגC מרגסS ורבכ
פיןfנממתוfוכגפ'ז:גמר",מ Cרררכרמס ,ורג/ססככסעמ Cביגוrוונמחירעכיוכו:;מיןכגגסףמינכיוכס"דיוסמרrוקגגסדגק cמ'כגמרגווכק!:זקמכבכוכסממ,וכרקיקכוחכיג:גכדריסגכרפמ

ר" Cגממומ pכהנכגיוכמוכיוכייסמיכו cככסףייייייוכ:;ורכמחוגייכו:כס{כפיזור"יכ Cיינככמיבכ{כוספרכ Cמנככמומ Sיייין:;סיסככמרהק C 'וגס(סזנק C 'ת Cנכייכומגריימייורסיייכ
מיי~ .rפפגרוריח'מיירכככינכ'כרfווכ cכוכר]:כיח c[כ:;:נוגרןג(כסזגיר)ס Cיינכסמ,בכ(דרי::ככגייוכמונייחירריו Scפ':מעדבכתמרס«יירנחקפרמו:גרו:כבכיז cנכ' :rויכגפר:::גסרחגמיכי,

ו:;מןייריסוכ ,מבכרחיממכיימכגרגנכנכ"וסיססוה Cכיייסכ cכמעירכ cמורמו,י::;מיוכבכסףייימיוכיזגקכעוכס c 'וrדגריסס cכ Cככסרבקגזינכ'זכעבור jר' Sמימדבריסמכ'כתמרחק
מגוחגווחסריכ~במיר:גבויסורתכר'ג'ח Cס::כחוגיומהמסגמסמע"ןכמכקו :iנסעירממ Cכסוטססוףכחנירוחוכקרמסו Cגנוו:;כוססגממד S ::'מסמיוייייסערגומ iכ:נמרח iגי' cככווהדס
בכיסביייממדכבככ" P 'פביימכייגרמ,ממויועזוכ iגהגססיס:נומ Cיגמוגייrכיריכו jעקממרס Iעכ l 'ג' jבכסדגקוגוכוס Cסמפכיערגכסיומכומומרנכרגע'ימכמפוכרוו(ממונועכב::וק

 ...גי:תניכיס Cויביפרו;גס Jוייכודמ lיג' Sבכמתכוו:;:;כחוכ'דףדפסהיסקיכופדט:נרוחו:;גירן" jו iספקיר Iכמסכדרממסמספקדו!כסמר,ךק i 'ר~;:וגמר\ס ו(' pמנרר'סבפסימ
 ~-:נגחמכמiככי j 'ר Psדמע(בכי Sנסכיחויס C:<ייפררנריס'גכ'מרסירנקכעוכסקפרמבככקרבותקריג,היכון:;סוכק"ייוסכררגקיוס :::ככממסרכויומחזגכזר'ייס irכמסוסיס
ס:כוספיןrטממידבייםגמרמיירמו pcכחזיכקפרחדנרכיוכנו'ירבקמ P'Cדפ::כוסמףס Sנחכ'וסדגקייססקרווכמיימרחקו:;מיכן"פ'מעכרריסגספרמסרגקס Iגובככיוכנייס

יכייר::נכי"ז lכיוו:;כוסג::יגהמידנק:כממ'וס c 'ענרמ,וו cככרגר:ייומרכוס cסכדוכסזגקכרייוזנמססגריכ::י Cמ,ךרסמיי'ייגינס iכיימ::גמסכיגייסייייימווכמרחק::י Cפינככ
וגוכמו:;זסר Cומפבסירגק Cיינכיכו cמסיומפננכגירססגחסוס S:כייוסויקר Cכדגרווכ cכורדפסו::כוס Cגקיי'ר'יייכיימ'יוגכוכרךיפסרדיפ:נמזנימ C 'וייסיגסיייך::זנכמס sגחכ,
 Cגק י::'וחפכבכגירסי'עמגמכמ :tבגנניוייכוסזרנכ:ס :tככויירוב Pס Cועמרבכסורפ:<סוקכנומכיומגככוס cכרדפ::יועייו ppכ:נמקובמיסוחסמדסככנכסכוס c C::ינקייו Sכעסומ

ככ סוכ;:<:גפיו:ס j::יומכפ'נסוגדזגיממ!:קרכדברמגמ jג ,'ע:!כ'חעורדפסו סו;:!כרק:ירודףסמסדגמיברדיפסיפ~ iרממימ :fסניס Iככחגירומרסניוכוס .c r(::יגמ
ועוכסבפיסו:נימסממממורמ:נפסוקגוכומס Iוכוס Cסב::ניככ::קרומוחרור'ס cמיס Jj'ס:ידסגהדחע'ככומר',,כיסוס"וכ jכןגוכומכמחריס:נומז'יכוס cרדיפמגסכמחריסדכיינו

כחודריוגחנומ jדסכסזר'פ'קוגגיירמ Cכויידרממיסכךור Cוגמ'כוס cבפחיו Cגמ Sכמכמדבריסfוכודמכיכןיו C1יקידבפיקייגfו cד iגיורדיססברדיסס Cסכ'ת Cדרם"ןכ'י
rכו Sעער Sמחגירןכמסומrכרכחגרו cמ, jג'!:כוסרודףמכרו ס'ס;:נ'rככfוגיוביכקוט!:fוגוכרמ,סכסגיfו jר' Sומססכוס :tסגממכנכוכיגק"ממיו Dוס Iנבכוס'פ'רומיכו::ןfנככ

גיוח :!ייבכומנכוויג Cסורגיס:יו Iו!:כוס!:סיסבכדחנ'רומככ:יכןוגוכינכרן cעככוfיכח Iבעוס'ח"סמ Sימוחסזיקס Sרוזףדגמיגריימייכמ,(עוכ'בק"יימוקסרו Iגנכוס'!:כר
גייי~ורגופ'חעיו .r ~:גמ Sכמכfוובכוכ:גיסו Dגסימסממממורמ :tסיע n:נומגןסכוכוסגמכמ cיו Cדקזופיקמגסורגיוממר .גמוממר :tז'כ " Cרכזסכיווו!::ממ~יג,כעווגוכד
רדיפ"חמיfומג:יור'יאמר :ייעוורגיסכס:יגגריס Iבנככיויקר cו iכככוס cגןיו cדקזוגפ'קמכמככממג:יורגימיכןכריוזכמכומרמכמייקוסייור:נככיומז'כרם'י

מג::יודריסמיכמוזחיכיוכגייסר!:ימ jע":יכממג::יודר/:נמכ::יגימדגוכרןסמ ,רריפכומגג
דר/tומייגימכככיגייזר!:גודמ,ממג!:כוסבכמוממיגריסיימוכנכמונכrווכ'מורמיכמוסגירג!:כוסכזגמיגכוס cמ Jj'דכרור:י .r:יבככקחיורדפכוכוס :tגק!:קימדכמי מ<'''''כוי

כמיגנכרימכמ :1 'סגריו Psמכממימסורסבככזקמימיממומסרזיסכרדיססדחמימכעוס'גיייימ Pוכקרוגנכוכ'זסירומיקמגוכמזסכוס :rדכגממיו Cזקדוגפ'ק :r 'גזכמירמגוס
(יכ

 :גניבכס/ר Iכ'יכ t:iו t:iנכוג •חנרןנצטרע
יכככזווממסוכגסיrג.וכזפ'כ, 1מ ::tכאנא

כמסגזו •חנסורני:ואמרכווןוכי 'ס ::tג
 •רריפסרריפס:אתיא ),מ(קירוסין
סמ"כסכוס pכi:ונמיוככםגרמסוכס

כעןס"נכו Pקי'וכוקסרן rlגועס'יi:וו Pפירו
ח"סfי 5ימנ'יוג/רינחסרישגנמ'כוזו

S וק.:יוככורS כעו.:י/רק.:יI כעוס//גוכורכr : 

בניושניוטבעואבדזנצטרעשעהבאותהתנא
כריךיצחקברנחמןרבאדכבלותיושתיומיאנו

 :עלמאבהאילאבדזדכספיהח)רחמנא

עשרשלשחפרקשמאינית
נכסףמימינוה)(איכהדכתיבנטאיע"נקחדף

יבאובמחירעיצנושתינו

שיצתההריווהלכהנתבקשההכסנהבשעתותפסות
שתחזורלראשוזסהו 1במיאוומשניבגטרמאשו!מרכמיגמג; •רייפi:ורריפi:ואתאי

רןאתושאלוזוזמאותבארבעאחדאדםכשרוונוןחייס.,חפךi:ומיסוכיכעיכ
מ Pפרטכfכוכi:וקמיררכממרייקי Sמכמ

בןיחודחרביאתואסרחאסוריןבביתעקיבאכרtרטוגועס::ומרעסורוכרעכון t:iכגטר
 :וארס) Iבנציביגירה Iב.:יהס ג//כf,וכ-י'יהור'יגכר'יייוכונו'

אדםידבקלעולםקפראכרתניע/)אקטרףנהגפקמ"יסרכמוככורזרייסרק::ו 5גחיג
ג' Iמויתרחקדבריםבג'מוגגרמרסרקרוםיןגם"קררןחוכי'ייח'ן

ובחבאתבחליצחדבירםבגןידבק •דברים;וכנגו::ו"ג: Pקייוכ Iוסרן rlמפירוה'i:וןננגוi:ו'

אחכונםאורמאול tt 'אבאדתניאשאולכאבאבחליצח •נדריסובחפרתלשום
וקרובברעוהפוגעכאילוארחדברלשמאישותלשםנוים-ttל'יבמחואת

לום-tt 'כקשלד)(תהל-םדבתיבשלוםבהבאת •ממורהולדלהיותבעיני
שלוםבקשהכאכתיברדיפהרדיפהנאחיאאבהורביוארמב] l/עקט[דףורדפהו
 •וכבודצדקחחייםימצאוסחדצדקחרודףבא)(מלשיחתםוכתיבוררפחו

געלרענטק •ח):פער'שג,.טט •זגסרו nהס

יוסףיר
כןכעיחגכעיכא

מ :j'tקיוב :בכיג
-_-11 :מ'ע

יסמגכמ,דוסו :iק
כגמרfומכ'(גידfו

דחידfוג" i~~מו
עסק Cוס cמכיו Cס'
דדסססוfוגכיי'חגם

r: דמג"ייזכויימ
 ,יומר{מסיומכיכ
מוספומיינימ{ז:י

ומימימ Cקומ,זו"
דרגסיי!:יינכד~כמ
וכמייי"כ'חכמס'כ

 Iיבכ'וכ"נוכו'
יfו Cקוכגמיס :t'וק

I וע'כוS ') "דמב
דמנ"פ"פי Pעסיק
גכיייחזכסס'ג

ונכסיקממכסיין

ככרגגכמ'מ
כמכוכגוס Iגיכ cכ
יחיי I ~ Cמממח(ס(ו

 ~ ,נ :Cבגסיוזרר
רגסחיכ :tננכבנ'מ
בכמיחעס'קדכfו

רסיכנכי,:נרגס

כfרןדמיירכרגמ
יימגפריןכרומג

כגונכוכ'מ{ממג{

יעקבנאון
ו Sוסמררימהמעידו
 'jiנכסכז(נכוכ::יב
'ינהח"סי~fכהריזכ

::חוכרסג Cגחיגף
:נגסכיסבכיררכב

כfו c Cעוכזננבכוכגו
רכמוסמס:<פידו
רסיכזרומזנח(סחב:גו

ר cגממ:וסוכג כ;:
ר"ג::ספנככוטפו cמ
I יבגג::ייגימידרוככ

דיק S:נ(דקמכמ:פט
 Cנכו<גוויזיווכייוכ
 ;~ו;רוחכוזייר«גי



 48בלוםאוצר

םרן,שיא ]מ[
 •שישרבכלדה'
 "(קרון:;יו t:Iכם"

---- :נכ'ג)
יוסףיר

ע'גמוכירכיוא
כענכימגגכרריס
 :נכ'ג Pנכ'מ
 Dנכ'עקרו!:יוב

כרסע'גמזג<tינ
 :נכיניכ

~ 

גאוביםחרושי
מחחנסנוכימבונמ
כסיומרסייייסמזנ

זירעוגבנ'חכ!:גינ
יעסוקנמססוfו

גריסרכסנ(מיח

נו::ניכסכו:;יזכיס
כfו ממ;:ן<:;וגמיזכ
ימ ::ווקכסקן:;ס
יר pסרסטממסכיכ

כrירוו"רסחגומ
וגסגורסרמזנמ
חירמכ"יסממוגח

כסיססס'ו::כיס
 cוגמ'גמיזככו::ניכ

---ע'רככ •וזו'ק :!יוח
איתןאהבת

וחגנ ס:!גתינרסח
מיזרס jוממריכמנכ'י

חזסו::כיזיו <:;;:ןעמ
ונכותיוגכיו <:; 1סיfו
ג(וחיודמיfוכו ח<:;ו

' Y זו::גתגמ'ע'!כ
זכעוןכיכ)(זף
מריכסחכס .prטג

ו::נגיחו Jכחורכס
 "ירוערע :מרס
מחררעסזרערנ
כמקככ,מכיחרעס

עייו .גו'(ריס

כrכיfוכמסרו::'fו
 ,דמקכככזסו::גמנ
ערניסכען:;וכריס

נערו :Jגערסכ

כגריסו)ו'!:רמנ
(רףנעינחוס' :!'מ
ר Cוורפוככירז)'נכ

ורינכםfוכיזסמקכנ
' c ודריכומרfק

כfוכסמייתכעד
גן:;ריfוסfונככתנכינו

C נעריכעכ];עינר

 :מיכיחימיכימס.
נומיוסחומרכל
זופיכוחורס nחכ

רממרכומ,ןמור:"
רמסמכקרמי

 יג;]' :tגכיתס Cיע
---נכמיזס'יו:;גי ס";:ו I1נ

יעקבנאון
סעונפענומז'יריס
ירוסזגוכגומחחכס
מוכ cדקת 5מתחכס

גמיידיק 5סיחמיו
סעגיייתנ'כיכמ

יממ'כמ;:<יזיעיס
ססומרחמקנעו

שויי ~,דףיכמותעשרשלשחפרקשמאיכיתמהרש"א
ויגגג)(רנרוסנ Iרגהוסמרחוןכמ~נ"והמיסור'נסעהנככסנכסכאילורנריס Iככגשיתרחקומככרגוכבכסוהנ;כור~ככקוסנסוסיכו Sככוכמבככיו
 •קרנונ I~קרכאילו :חטמנו ~ Iיסהחרככמfכס~מונו'ככדורהחרככפנכככיסנ~יפורר Sכסיס~גססמככרכו:יז~נדרוג IIגוסמ •וגו'מ~ו

 :ככןרגיניסמסכמגריוימירכוחגסכ 5מ iיכמכמעכירומסמיעכיוסעכרח I1נסוfכדודfכינפקדוווגוכככמומומסדכככככריודהגוגסו ·נממוכיו
רבייתיחנכיוו:מכופקרוויקכ,כfומהfכ'בברבכוג:יסfכםגfכובכ..וגומ·מוfווכומגככוגזקיגfוםכמגוכו,סכערווכסז:בגוגחגיוופקרווגסוכוו

םגוfכמוג Pו'גו fSכ'סוגיגרוכיגיי:רי::וכי::ופקרווגמ::וווג'וfכוכרמןוכסונכככ::ו:רוקור
מקוססס •יוו Sלש :וימבבככווימזוראווטנחזארבידחניאנחזכרבינדריםבהפרתרורוקוסfכי IIגפוםעייו .ייו'וכiכfכגגר

יוו 5סכמ"סערכ'כוהופסיו~גו~סכככיחיוהiכךיככאילווהמiכיימובמהבבהכאילוהבודרפקדווכסוכורכfכרסיםדורמיגפוסוכומ::ו
כוטריקווססעכרנכ.רכווססקורמיס ~ 1 '"לככימסככורנס)גיכווfכוfכרחחכירו

ומוקעסגוסוכוככו 5עוכף tiרוזסכוףהמאוביםמ!דבריםמג'וירתקח •קרב!יהעככהמנכרמנכגספקרנניהגככו~ככפקיר
iכיקועוו Ciג .רוץ :ובכ..רגבכגוכו 5בכורזהמאוביםמז •הערבוונחומזהפקדונותומ!כנימסוכורססומכייהיסגידכי\היס

רע : ):ג(סבמוסגפ::ו י:S iרכרfכוכויגובכרהפקדרזמז •בהומירוטאגדלהמא 5'דימוכגו:כקבכסכפקרfויוגכימ::ווכפקירגוכו
 •זוערככי :רע::וממוועס •יוובכהערבונותמז •דמיבייחיהכידבייחיהחמאוכר\סםספיום''' •וגו'יוו Sג t:iנערב

ו~כ,כסכיסרמכזריםנריסז::וסוכערכיא)(משו,מ"ד I'"!יצחרכידארמציו!שלבערכיוגחיוו 5סגמיגוהסמי ,fססווfכוכיוגון
 •ככו 5עולתוקע :ככסוכעכככיכערנוו'ןןיוו 5ככככסכססיססגומכמקחככרככריכח
ווככ~כוטחהוקעיםוסוכמרקרמוסיפ)ולמקבליתבארעהאדררעהזרערבכיירוערעפורעומכיכוכו~מיקבכוערככסיוה

 •::וכג::וכרכווכו 5ע:תוקעגסככפרסלדברעצומולתוקעציוזשלולערכינריםגיירוערע :ורו"קסכוףסוסרככריכמ
ומקבגוכקייסוfכיגיםוג::ו::וויגיסfכומורבידאמרחרבוכרביגריסמקבלי •הלכהנריסזויססוכבכובפרס"י •וגוןזוערג

בקיfכיוםfכיו •גריס:קשיםמכמורםגר'ערביכעורכספחחלישראלגריסבi:כשיסחלבווכוגיעכ"נוגוןכבכובוו Pו::וגככביםוfכנ
 :ככוכעסיסויםרמכונוכריוומ 5וכגרקרוקילל Iלבכםוווכמפוםגוכינויסכעגיופיווסו
סגרוככו~כקטרקרמכיסכמ • Mכספדברעצמוחוקע •דוץוףשדעכדיציו!שבזסזסערגיסיסר)וכגכגמ"סערגומ

יר):(\סעיtויעקכנ\הע~וכספחועכי~סלואיזהאומרכלאורמיופיר'דחניאהלכהtוומוי-ייסרמכככג;;וה lגtרכסרקככ OOו
:איןכמורסעוiכקמיכו .הורסכואיןאיוהאומרכלאלאפשישא •תוחדלואיוהורהס~וחגiכפורמו~ייוכנערוגסערנגעסס
איו :"ממגר ;eוכקבנמיגו •מווסגופשיטאנמיהאתורה'אלאלואיזחורהאלאלוסכו Iסכל :גערוגסערגגi:ייומגiכפמ

וכגו::וגםוסק Pעוfכיגו •מור::וfכנfכגואמרפפאא"רמ"ט •לואיזחורהדאפילואלאמויסfכ::וכfו •ווכןגגנכיר::ויםכוגעםיi:י
עכיוס.מק":גמיגובמווסfככfככבכונס _. ,.וגוןוגiכבiכסוקםו:רסונבירויםגסיפfכ
אפילו :רס- hיה'וכורסגרמכמסגרשישבוכלועשיחסולמדחםה)(דכריםקראנקסירססיסכוגגנויסfכיפfכ Pוכגיסדרים
א/ Iואבע :כומיו i,יככוסגרמפי' .;רור~איבוכעשיהשאיבוכלכלמידהישבוכעשיה tiכככררמ/מ/ד::וגמ/כ Iויכגהינסיסכו

קמוכרrכייהורסמכמכו·מיוכרככעיקרfככלמעיקראכדקארמתלעולםא/ואבע/כלמידהיסכוtו iנכוכיסיסכוגככריסמככסיפמ
תוספותחורהאלאלואיזחורהאלאלואיזהאומרדורמ·סגרכעגיווגו'סמיכווגככעסי~

לכוכ"םי::ו Ciכעכככfכיגובגוכיר::וםfכיגווכי רגפקfכוכ l/י •כוכסגג::וכזיינוהגרורדקאצריכאאפשיטא]נמיהא[ודקארמחמיווfכמוווכעם::וגירימכיfכ[fו]ם::ומכמור
וגיסגfכגמיגמרכסמדכסכומגמרוגר

רחרכtר"סובנוכסכממכנכסהקרימכ ).ר I (ינרגוה/ק Iנפומככריכןי",מכ tiנחכככtרגיכמפוכסככס רכt:if~מרסככוגגסחרגוסהסכ Iוגהככרורrכוררג
tוiכסכוהינככרורהחרככויtוגמגהינקימוכמימנ~ורנימוכררסענקרמ::;נכקייככופיעגמף~וכריסנכומ~מנכיגג.)(יףכרריסמרנע~נפרק tרי'
~וכמוגיוככוכ~רחקגריכונרה::וימ :tרfכי~סיכימועריומככ~כקרסרמיוגו6ובסספרקיונריספר"ח •~נכfכוכיסנכןויתרחק :רובזחרכוס Iרסנכסס

"ףחרייעקב Jעיי
 YI '(eפיי . 'יגונמ~ככ~גחיכוחנודר :עיקייו cי~ימסגמגקעי~בררfוימגנו::כיס~כממע(רקחיורמימ(fודקריו:;יוגפיקס cגרמ,תמימיוימייוח"ן מ,~,יגיס
יס :Iמכיfידקרfודיוקמריכממית :tכ~קfויויגו'ככדירתחד(יגיגדגתינכיfוחוט I1דככ;:<נמס,מיכיכגידרמומיג:יור'גימד:יגמורג'גדייסכחפרת :(חרכו :rמ,גיו

כ cמחטנךי;:<יסכמכ(רורמחדכמסכמחוכמנויסיסכג::כמיתמחרכמכעיכרגמיג "כרריעקנייררר'מרמזנררות 5קזסעככססמיוימפן:;ר .עכיככקרינ,מ,כיי;:<מק"מו
ככזורתחרכוגיומרקממרחעמנןיסיס(מכס Cתוכיסוכי(גימ r: 'Pנ jכימי cסחמיחורוגס'כחוכמזכוסמונכרורוס 5מ cימסמסופקנ Pיע ו::י<:; ::rיכי'עמרימכסיססיסימס

 'וגומרכ' Cוענורימכסיסיסיסמסכרריעקנויזרסמקרfומרמזכגוככמססקיג)ןכעכיו
גריסנטכיוו::גחכמ'גחימ :tגמסרע"ו .גריס~מקנכיז<נfכרנכסמחררעח :מסוריס::כיססנfווומסע~יסנסקרינונמסנס 5נומכנס ,'גמזנזרחי Cנמסחטfוחיו::וחממיכח

 11כ 5כערעסכירססרן"מייןגגכימררנכסמחר <:;ער cמ'וכגריסעכ!(רניססיוכמ :tחוס'יחיומוכ :tע'גמ"ז 9רסחונזגפ'חוספוחינריממכווכחעוסערגוחננ!::ווכנחפר!:כמי
ממ~"מיז"כמכיסיכימין:נrכירסכממכייןמ :tו:;ממימסיגןר Iנערערנית iכעג'וגןגריסמקנכ :tכו c ';:<כמכ <:;מדתנומגוסימרנכסרירטגןענוכסרחסכמסיס Cנכי

נכיfוגירכדףגכנייותנמוס'דfוימfור'ע(ימיי ftופ .כוחיותייכאפילו :יעתקיימכוכיכמכייתגייעתועכינכסכימנמכגוכרניומכ Cו::מיכימימק"סימיכיו::כומר
fויותויסו:;רכמפיכי(גודירנו:;קינממתוכוfומירתיעככר :rכקנ(כ 5ו:;יוגדיתירסמכמ(וז::fויוםמימימיגיימעסקנ!:וסעוסקfויגי :rכfומסמייכםגרכקגכרמסוי

ממרינןז~מתימכיס C::מקנתוס'נכ"ן .מגימכיסמ,מזתיממ י<::מיגי'כמחריגימכמררקמכייגמלא :מירס"גרכיקחכיימסירמזכרממקוספרכססכי C 'כ:::ממתגייןכי

יוסףעץ

וי Iוםן,חחנגכווויס),ו I(רם'וככיסגענווrכ .מסננכס ו~וf,חנודרנח
 .סכמותמיסוונםעiכנמסנגס,מכופיוםונגרויסםס/ו Iו::ווו::ווfוו/ם

יוסףענף
<קנניסרינמזמחינז"כח סג<<::נינרמו 5נכסתוקעזסגו'זרערגגיירוערענה

סר"ןירחסגוו'ומ~מכחזי~ו~מרננ,סוfויחנמינ)וממינחמומרמססכ,סוגמר
מפחזגו'כגוריסן:;ן:;יסגו'מוכחוסכסםכממרגו'סחוחסיסכסכווגו'חרנגמ,כימו 5ע

מרומסדיןכמפיקימוס'וכתניכמממיממ!וריןסזןר"וגכיכ rlכממריגי <::זוגו'ימרמ::<רגכי C '::וימעכמזסככמרמיוזיכמימכסניןי(ריו .גו' סג<::י( כ::!מפחרנכ,כות
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ו'גו(ר:יכ iסכיט pזמיורח j/רכוממועיכו cרמרקרסמוt:ועיחוכקמ,טס!:כיד:ימירוומסכוכו .ןכוכמווומקריננמסמוחסע~סקרינגחי~וגכ~יו ~ח:!כ!:מ,כוגטמרוסמקיימו
מכנרסיסרי;רחכיזחhייכמימ p 'וינמורס .יזכומנ Cיחימומ Cויעמור cוכככמוזכמחריכמכמזחחחגכנירסגכנר!:ג!:כוךרענירוח!:חיגכונרוכמכחמוו ' P!:מומ"'וסומיינ נו'טככרג :eמעממ j/כמזגסרניר)וסכומרמכוומונרחיכ .כומכויככריסזוכמכרכיכממכמזכס ...
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 ~;; ~~; ,~~~~" .טחירפאןשייעלעבייםנ) 1ריהעאייגענעאירר.עמ) . I,בםיתםה
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כצלמוככס ti::יכנריממוסי)גונו'מגסיסגס Sנ
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::וחעכ'ככנכנכנכסכמדמוכממוס'דנרינכמכו!:כענסמ'::ומסרסכמגונמכסי'עכ::ווfוי'עמ Cננ::<מקרכחט::וfו'רוס'!נרכמזויימו~'נפסק'נככfוזויו::כיחיריעכ !fו'רוסינרכמ
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חרף Jכתונורראשוזפרקנשאתנתולחיישד
סרר.שיא ]~נ
 •אש"'ששישר'ה
 ,(דנרכרתנפ'ק
שם ]נ( : )~"ע
כראו:ר'בזבא'ד

ע'מכמ(נרכוח
 :פימ)'חפ'ווכ'(

אסרד'השם ]ג(
רבוכת 'סIעt ,נאר

 :ע'ב)(ו

ב'יםארצוכחמרך,ש"א

נגירניסגיונוןיכרסכfועקרסוגי::יג:גונ t:i/lבכ •ושן::יlכקוסוהנכ ti'tiה
ti ומפווונוןוממסe:: נפpll ]ו]וגירכוגוהfגti ,II כמרומסt:i בכקוססti וfיכרסכ

ברגת .כהגוסfוונגו:יכקנוזוממ:י ::e:יימ ti Iוו 5מח tiמ ::eוסויגוי:יגסגגנגיס
ננכומעהסוו t:iםבכוi:יזוiרכוסנכזות t:iעכגהוסרס .כווןרעיס IJנכ tiמשמח

מרסכגכומסורסמר~סכפגימזרס t:iםfויו
וגכ~זתןמזרrו t:iנוגספיווזכק t:iכמכמ
קוכירוםכיסומ 5מורוונוןנהי t:iוסממר

titi זו:גקו;םמור:יוקו;וןI ונוןגג:יוקוג
ti כמךנבכ:יסrמכקמגומבכפ"גקוכוl'ti 

 rIרסrכמrכrכ tiכי; tiג tiס IIכוהבכ;סנכמרכ
::יס t:i::ימ::יוניסרעיסמממזו ti 'וג;'י

גמווגכ::י::יזרמןמזרו t:iם'ם::יוםניגיס
גרממר'/נב]ום'~רג t:i::ייימ t:iורו 5 'מזרמ t:iט

וסבימ::יוקםטסק;עס tiסמרסמכוונומס
כמךסוטכיו tiס IIסקכ'י tiגנ.: tiונכ;מרמכוו

נכזו::י tiגיכוכס Iחהנכח t:iנככמןן,וסייס
 •fורסכגכוfוסור'יננכומכיגממזוות
גהיסר::י •וגוןםםוונרfכאשרנרגה

כעהיןנמ::י t:i י::יי::נt:i iגרכ::יזרמןמtרח t:iעכ
גינירנכי::יסגהוניס t:i/lוענ::יוfככסנעמ

ונוןר'י 1\1 'מעויוסטכהימנכרכנכוהן
מרכעט::יוונוןורהןקו,ונו' jםו tiקוכ

מע ti 'בכורגממרכנמוכ::יוםונקו,וrכ
קו;םוכור'יור\;םוו tiר\ג Iונוסו::יכמקוס

י"רומומרקוכו::יוסיף Iוגוגכ::יוקוכזרתו
ננכוו~וכוג t:iכiו::יייממיו t:iממרונו'י Iונו

וכrכ::י tAויוו t:iם::יקוכהםונם;מ::ימר
סו'ירכמנכמיסרי tiמניגועוך'י~כימ'י

בומםמר'ט Iוו'יו'יסר~נכמו tillג'יס
e:: ונווסמזו::יסווI םווג::יוס::יו'ירכמרנכמי

t:i't:i ונמיי-::י י::וי::ר'יו::ירממיכ::יממיןכרג
וקוכזיתןקונונוןיגור::ינעריעורמע t:i 'בתחלחביצרחאבראםונקבחוכרה)(שםוכתיב

וגרוגוןמוזרפהסןרהגיס::יכומ 5מקונגכ::יעלח
ווגןחiגגיסיג...וה 5נכקוכמנכונמוכ::ירנכיקרמנ::ימ,גוגוו tiקוכומכןגfוו
ס Iגונכ/כס'כקונסומוריסנככוגוסתגוס .fAי tiר::יייגוונו'::יוךומונכרקו,תחת
יטרמגכ tiננוכמוגתוגהיכיו iקוכוrכג'י'וגו::ימזוור:גוגוג::י ::t::ימ]כ[כושמננכס/

םון t:iקוכר::יייוגקוכוממרנבגרקגהיכיכמכנכוהו::יקוכומנמה t:iכ'יג fllכ ::eמ
נסכימ t:i 'כמוגון 'י::נ~ורווfכמוקוכמככגכ::יוקוכזימוקוכםמוכ::יוקו;

כגכעמרג ~ t:iםעוגנסיסענ ~ /Iנ~קכנזיומ t:iוהירומ t:iנהמר::ייינונננומו
וכפי ," t:iעפר •ווגןירוה S 'כןסנוומרמ, 1\1יו::י S 'וכרמסנומרבכ::י: t:iובגמ
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נרמסכוקנ::יוגרממי י:: t:iמק י:: Iרמכה'ווגןכמוכסנ::יעכ::ירמהוככ~גו
קרמינרנכיומרמחינןכממ,נכוג"קרמ ,מי::ניוכמוף Sפור l/רמומכינמ
נןככרמוהננכזרסנ::יענ::ירמחוכנ~כומרמכרווכיווף 5פרר l/כמנסמסררי

גכגםמוגככחכורככו t:iממ Iבככרמומכמחסנ::יעכ::ירמהחכ'יפ'ן Iווג
 :,ו Iפרםכ ::eכוג l/גגומוכונוווופיו Sפרכןרסייוגמורךנומוגנסוף'יגנומ,ס

כוקכ::יוגרנכרגתינ !,,ןבמררםפ IIעווררסמ'יכימ tiבוכונכו ::I'eרגיורע
כ IIו ,' ::Ieרסגיח t:iנכס'ס Iיי-מוגהנכנכומיו 5ממוכתויקוככרתוכמותסנרfכ
רייק ," tiררכ I/ 'ר l/נבררסו t:iרקרמ,fכ tiרווהפסרנמוfכרקרמ,מ tiרר
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רוםמכ::יגיוכ Y 'וי::כממ l/מונכר l/כמ::יגינמיכי'י t:iו' i::יווfו"ורפרק
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 • tiיםג'שוש :י<"קנ::י'יימנכרבגרונגיונכמרגכווגמקיונזגררנכנו
(ת::יגיסגמנכר tiמזותוג t:i t:iרמעכגוס tiוויוגריוכנכ\יגומווגיו 5מיכ ti,פו

גוחו 5י t:iגוג~גזותונוג'י •וכח ::eמשמח :וניןגחגוגרו t:iכנק iהקכו)
ר t:iנכמנכiרוכי~::יסרר tiוגפייםומכגכס t:iככימומסר~נוIכונככזי'י t:iכ
נ::יוזיהס jכנרוכ::יפחוככפיגןו 5 '

 tו t:iונווגחסרריי t:iרהגנגררןננוון
כרג::י::יו tiמפגינכוכ ::tחנכמ t:iווס tiת

גו tiנ'יןכנווופ:רחכfוגrככרת'י'יטוכיג::י
מ'כ!רסז.ירכמ tiינ..ושמגג,תקונ
מפגיכומר ::tוfוו iס'יבגגוג~ ;cר\ימ

t:: כfינכיכרוניחירימנממרמ::ייAרנt:i ה'י
נכןfכיג::י~פיגוומ t:iiחפגיסס t:iגסהין

וכס'יסנכרוונ::יכפiכווכרו Sו::יויס-..מווגח
מוג::יו iגנכינרמי"ג tiמכגנכיווכ~
ס ti'יגמספוס'יבכסגמסופ:רfוגמ::יטךרוכן

בכסגי'ינ ::e::יככקוס ' iגורסוגו iחטכנוכוג
כותבגסקנוו t:iו tiכו'י tiגבג t:iוו ti'ירממרס

ונרג\י::ייfכ::ימקוסגנורזוסופ~ 6וכו
רחוי~::ייחחסיפ::יעח t:iומנiכקג\ינגוזו

:יגוסבגכנרג~ t:i't:iמגיוןמכמככרו
מכרגrכדגו::ינכורועגווו'י iכס"וקיקוג

רנכfנר ;c ' 15כככיגfוייבכגיגרגתככיס tiכ
ככפורוונו )" I ~ס tiגנכי tiיויכר.(פסורוס

מככסווכיימורני:ירכסבכ~וסירוןווכוזר
הר :tממיג::י t:iוכפיגוסס ti tiו'גוחוכ
חהמונמחtרמי"רח::יווגכ::י~נוגוחסרר
פיוותמנוגהרסו'יככיריננוווכ'י
תקרג'י tiגמרסו 5יוכוגמגוןומ Sווכ

 iגדגקככיו ::eיר..ממרסכ t:iגר'י tiרמנו;יו::י
כןגוכ"רמויו..וירות S 'כן i'lגנכמו

הוכינןנ'י t:iמחונמרנ\י t:iנמזרענוירוiכ 5 '
יר::י 5כ'ר'יfכ~זוגנרגוממסדומ,נ::ימ Hנכ

כמ::יוח"מיו..מינמגקנ::ימגמיוג~ t:iגרfכ
'יוfכ tiגרס tiר\יfובגכמףתקוגגיס ti'יויגו'יגככוכגרגיןfווג ::eנכתיוגמ::י::יומ

כגיו .ערו iבככנין :כבכוהוו 5ככוכניפו .ככככגוגווהר.קין :ותווגחובגוקי
עקיה' :נ)ות j(כרמ:!;גבכמתיינוס tiבגגכגווכ'יקריוחי::יכרווומוג::יג

 :ו::ימתז::י::ימוסכוסרבכוסגו tiוגגכ'יכוכהו::ימ::יוכיסרעים :;וס tiיר
רגחיכ .נכקרסבגרן iבג :ון t:i::ירfכמרסמrכמוכח t:iםגמו •ירן 5יכשמחך

ונהrררגר~ .כרכ::יוכחןמשמח :ס) ti (וגוןס t:iס t:iו'נכקרסנערןגזויטע
מוגחתכוסמrרמ t:iנ כf~גו::י ti::ירמנרג::ינכוכiר t:it:iכפי::יכג'יעסורמומוו tiנכ

יוכיססכככח'י 5כ'ימחיס tiי:יו tiווכנוגוווכiכפככוס ti::יימהפג::ייר..י tiמווכריס
כווןמכfכ י:: tiכמ ft:iוומגכ t:iדוכ::יגג::יבכסחiכווכור t:iנכנ::יכוכהוסfויןכפוגו

כח tiמ tiנח i:!וכמזגוגוסטובגוכוכ,ווגתכסופוקכנכוכסגי'יס tiמrכנכח t:iמ'ין
 i:! 'כפיגוווכרו::ימח\י t:iידיבגככfכם'י tiמורנוקוכiככומנומ t:i 'י:: Iכגקכ
 • t:iוכמבריך : ~ t:iנה t:iמ,מוכת :cוו t:iנגומ ti::יגכ::יעסחהזמוכ t:iמכחרוגס

ti וחגגנti וו 5 'רt:i הום!:i t:i'ti ומתםמוכנכוכt:i בריך :נרמ]רt:i ו 5יו •ימ
פונוףכנכ 5'ימiכויכונעיווכיוגנכ"ד .גומ,יוג 5 'חרא :גוסוףגמרס

ti כrבן :נכמורויכוקכ'ימכפגוווגוופיו 5פרכןגנרמוכרייומוכתחכ' S ייות· 
נ::י t:iנכוותנר :ירות S 'כן iגמו::יויס tiגfוגכוממווכמגי::יי'יזגכ iגנכן'

ממנולווחתקיזתבניתורמותבצלםבצלפו
שושהאדםיוצרהןאחרוברוךעדעדיבנין

לתיכהבגיהבקיבוץהעקרהותגלתשיש
בבניהציוןמשמחהןאתהברוךב'~מחה

בנזיצירךכשחמךהאהוביםרעיםתשמחשמח

ברוךוכלהתחןמשמחחןאתחברוךמקרםעדז
חתןושמחהששוןבראר ttא'אמ"הה'אחה
ואחוהאהבהחדוהדיצהרינהגילהוכלה
בערימע ttי'אלהינוה'מהרהוריעותושלום
שמחחוקול jששוקולירושליםצות U'ובריחורה

חתניםמצהלותקולכלחוקולתחזקול
חןאתחברוךנגינתםתח ttממ'ונעריםמוחפתם

 :הכלהעםתחןמ'זtמח
בריהדר"ש)גבהלוליהרביח)לבילע Pאילוישם

לע Pאי[אסי](אמי)רב ]~'מרבריך
לימארמרבריהבריךישתבהלוליהאשירבלבי
ורמהואייצירחחראפבררמרקמיפלגיבהא
הואייצירחחראדג"עלאהוויצירותכ'סבר
בתרסברורמאזלינןמחשבהבתרסכררמ

כחיברמייהודהדרכהאאכיאזליגןמעשה
בצלמוהאדםאתאלהיםויכראא)נראשית(

תופפות
רגבכ"גגינהומדקהמרמוכרוף 5פך ilמ'ר::י'ירגייכ S •::יוחייר::י S 'חרא

כןפוק i:!ונר'מז~יגוג'י tiנכrכנתרסנרומר 'וfו~יו'י 5 'מ iח
כגכרמותכ'י tiכנכחבג~וגוו iמוכוף Sפר jרכנכ"נגריממע :tמ(יוכ,)רבגירוכיז
 :ס' Iכ tiו t:iפיוגו::יגיכ, Iסכמופוז 5פוגי tiגתס'ר Iכנכfוכ;כן

 .(חתרנה)האכצייטדערכאיינ)כעטראפעו'זיך )וfן.רבסיתםה

·--s..eo 

יוסףיד
בנ'~'ח ('בפרוא

בנימס~גרוכחופי'
~בן:ןר'fויחfוו:ס
 _8_ :מ,נחוח tבכיכו

גאיניםחרושי
C וברמ'סדכ~ביס

'סמ :tסוכ~רז
מגכו('סד'ק'ס 5וכ

 Iכיז'ןמעמידיס

מקד!:ןך"(ע:מס
ס tק t:נ~רססוסי

 ,'ד'סמ"ב(יסכס

סחומןייבנמ'ר'ס
כ r jככ'נמ כ:! jוכיי

 ' C {~וחירזיכייחוז
=ב~:ריו(:יפר~(חו

כ Cייעכייהייר Cפיר
(נסח .כון''ז'כס

 :ט(נככ)
) c ", ב)נסיזיי

כ'(נמרבוכ(עוד
 ,דברייכייחג~ר

 { •ו C {"ז " Cי
C כמקרC ומ:רfכו

כומריק'ס Sכ Cייפ
יייס C'רח Sיי'גזונ
fווכ C 1'מוחרז

כר"יככ Cעיי
סוב(מיככווכמממר

~סכיכ rוומב

Bו.'''. 

יעקבבאין
ןחו Sכרייכסכזו Sכ

מכככוחו Sוברפןממ
כזנור Cגמווכ(

חים cCסמניוכקרכו
מזגרוחו Sוכ

ו\כ{סוסגרוגר~ומו
מיבנס tס tב:רו {ג~
דכרוס Cנו sמ jמ,

כרומבובנ-נכמו(ע
S 'ךi ~ t סמחףמןנכ

~ממסס Sרומ,(ו
רחממנר !חן(:!
כמו"כגכו sמוכוfו
מכfוכנזfוחוכו~
זככ (ח :1 (ייזופ

'ם Cנוכ:רו'מרכמו!:
קןדסכיכבנ('!fובכ

 bכ'סחרסיר ~ P:ר
 {ככסזמעבי(

 I"Pוס Cכ{עבודח
rאוו~יס {כ'ככ

 tוIלרקסכןביס
 qמר C ~כז'בור
 :1 'ייפ{כ,נונiו'



 56ביוםאיצר

מדר.ש'אנמ]
פדק •חשינד'ה
 Pכ :t (נהטהנטה

שםנכ] :נכ"כ)נך
פדק .איטאד'ה
נס ם:!(נהטהנטה
שם ]ג[ :ע'כ)
דנים.עמם'שד'ה

ע'fוטס(עירוכי!
 .,. :ע'מ)ע jוסנסדר'
יוסףיד

 :ע'מנג P כ:!א

- e8Ci> 

גאוביםחדושי
' I1 כi;jייP יכP מנכ~ס

:יונ'נ:יפוענחנ
ו::סנכמגדוניס
ס Cממנכנדיקיס
יימם p 'ומסמקכ'ס

:ווכ'כ:ופועכ {,ו
כ"קד!:"ע~כגדוכ
וחרזמיס eס Cממע

דוככדרן(ור\ני
כמסנעמכנפי
ס :tעממקחמר

כמחמנסייקכ'ס
ורומוכונןסמחמר

ךונכונכנ) C:וענ
מוח C:יכגררנמקור

 P:ומקרחוו pימר Cמ
 jימ' " :Iסכסבכונוח

מסכעכממ :1ז
ומורומס pסממנ
 )מ' Cמסר(נכיי!

~ 

יעקבבאין
וח cמעמיסגדל

 !!כ Pממננזיס Pנכ
'רכיס S:ירחומ Cכמז

 pיימבככמוכפנכמיס
כינס Cסמויונכי!

כחונרקסר!: Pוכמיו
כז Cזרטמומ;ויוח

נמרס(כרוfו(גי
 pמכמו(עיס'כג

מככ(נידסיס C:וחז
סיסס:נכיעס Cחו

רקסמעמקורס
ועסרסקרוו::סזכרי

כמ !וזfווכוסס
CP מכנענסc מזע
זכרנוזייר 5 'וכמ
c מימנעt: מיע::ר. 

זמבכיס Cומכמכיס
מכ:ייסדנריחמיד
(ריןמי!בכ'כמייס

 .נמונבכ Cסמווס
סמעfכחמרfוונס

כנמו::גכרזמזס'ר
מזע cוככנכוכסז:ורנכ
סככנזכזרכקוכ
וככדיח pומזכס'ר
 jP 'כ ר::':יקכ:וונרן
ומג!מכס::רכfורס

כנכבכיסנומנ
ו:יומינכס:יו::מ

;!דכר;!ומכעומ Sסה
ענ Cנמדר;!נממר

Q כrוP יכמחכוו::ר

י/ Jרשחדףכתונותראשוופרקנשאתבתולה/א Iמהרש

 :פסיונכוםיוכפרקכנכרוכיומחרוככרמ~יכרמםכ\יחכוכנכ~וטכן •~יגו rמכהחנ\י\י t\ייינגגיו\יומגווגו/וכהקייס::רנכוכסםfכיורמססדיוכוכרה
דכריס\יוכוfכרנכככגר •יכוקמקני,כל :\ייוכגכוכהורג •כיסאמרומי(קוכוכסגוכוטסמדסוגםרמסיג.כרfכיסגטfכרכןככרfכומכוכחםכסנככ"

 .וכגבכסוינאץ :fככוהוכ::רנגטו .::רןוירא :::ריכרנכיההנכנגחווכיסטוכונככמחרכרמוכיכי::רס ר:: I/ ,וטסטכוסוגריןגןכ::רהקייסיגונ::רעונס
נfו .רמוכריואית :וכגוהי::רסככי::רסנכננפקורנוונרוכוט::רכנכיסו::רונוף::רסכמינוכיכי::רסטנוסטי::רי::רמוניכעונוכויחירט::רומ ר:: l/יק.כטנ
קרמו"ו::ריסכחורfככfכוכ::רה ר::יר::היגוקנכ"ן •וגוןיגוקמקכככל :וק"נ mמ

םגס'נכןשל : Iוגוכוחריונכנגןנכנממרולכסוףשניםלכראותבמחשבהעלהוכמנוכ::רמ Pיוכקבנגנונכיוונפרםא,
געוי::רס fjכםננכונמוונכרגמורריטונכור :אחדנבראריונוכ'נככוטיןכררמיגוגיוןמוכמ ר:: rוכfכ'
ריוכנכנגחווכי::ר:אתאנרנכוכוכונג"פגהלר l/נכנכוגטי(כר ר::יר::כמ ר::ור::נוחרגוכי
פגיונכנוכוכיrכנrכוכי::ר •ני::רנכר Sנכקמ l/דר)fובניהמקריאבאברחייארבב l/עחד~דמנעס:ומוכרטגיןכןערנכנכנ::רטנ

מזכחשיכ :כגווכrכעוגוטנטנינל l/דרמתניכ)בריהלהוארטיהוה ר:: l/נ::רקניס Sנכגחטמנוrכרורונכוrכיוככיו
כנכנככ::רמה::רחטונ .חדרמנrכfכפוסיאזללאקמאיומאינוקאליהשכיב •חוהקרוכו::ר'ו rוכרמרג'rכ::ררגוס'רנפיוגון
נוורקי"רורכעוןכגיוומiכנתופסונחמניברליהודה )ךבריהנלחמרלגביה"וונויג.קכוiכגריס r\יז"ייגווכגןכגין

דיקיס 5נרורריקיס 5ם'ימן rכנג:)(םנiכקכלכלמילתאאימאiכווסאוולמתורגמניהנגיווכרגתינמכנוכגוiכנגיסנוכגiככ
מחגוווכמקרםיםגמוכר"רורנכנגiכפסיןוכרכר"fככוiכרנכסני::רוכטמעונוכiכיו

 .נורנונרונ::רנרוכ:האלט)קמ~ r(יחמכעסוינאץהןוירא )לב(דבדיםואמרפתחינוקאנגי::רסנטני~ספכעגטוחוכמוט::רס
מכ::ריגו::רןמrכ::רנרוונ::רפהחננרוןכועסלהקכ"המנאציזשאבותדורוכנותיוכניו'נסונוןנמוריונכגגןעל :ונוגהי::רס

אחיני :כווןיינרונ ;מר::::רנכוגסוכ~וקטניםכשהםותמיםכנותיהםועלבניהםעלמנוזכנכננגיגוינחוריומרגמיכנגמ(
נרג" •ווכן[,,"יוננכין](::רמגוגעיס)עלכזעל )םיחעיש(ליהiכו lIוההוהכחורוא"ךייכנופממרייומרכחטמסני"וכםמנכ
נכגסדורותוגןייימנחכךה"גסוכוג"לככגרוכרסם'ינכוגםרווגווכוגנ"יורנכין
גחקורנגכגסהוכ "זר::באכל :\יסררמנותיואואתיתומיוואתאדניישמחלאבר"ריוככג"פי::רסוכגבכיסט::רנחוריסנפיוכר"

חגווכהיס'ט"גככגכרנכווכרהממ tםמזכ tנכלהדוברפהוכלורטעחנףכלוכיירחםלאננחורי::רסנ::רס'ינכוגטינסנחופ::ר::רגכגכrו
םוכיס jירמשתה :נכרחייוrכיrכנגויעודאמאינטויהידוועודאפושבלאזאתבכלכ~סנכrכו I:!ינח I:!::רמופ::ר(פיקמ::רניעיס

כלאלאלחופהנכנסהלמחכהליודעיזהכלרבברחנזרבארמנוטיחידוט::רגג::ריורנכיסגיכ::רכוככומרוין..ח
שנהשבעיםשלדינוגזרלונחתםאפילומפיונבלהדכרומוציאפיוהמנבלגנמנחfכיםוiכנםסניחר::רנוחפ::רגככrכס
ללנכט"גככ"גיגמוגוiכ rכםספיו"מגכנ יההווק •יהמצערקאצעורילנחוםיאתאלרעהעליונהפךלטובהגחתסאפין :נכנ"רוכרו\י"וככיטרfכנ

שלשבחוכנגדמילתאאימאקוםליהאמר •אדרא,אתפוסיאתחשיבנגנר"ווקנפרםונווגוי Iפרסנכיין •ורג'
מתיםמחיהנוראותכרוכוחזקאדירגדלוברובהגדולהאלואמרפתחהקכ"חונכורחנ~::רנגרנככחפוטננמזמrו

חמיהה/אתחברוךמספראיזעדונפלאותחקראיזעדגדולותעושהכמארמוטנר~ r:ונכפינכורנוטי:וי::ר~טכיס::רייוג
 1המנוגעיאחינווארמפתחיםאבכנגדתאמיאימאקום "אהמתיםנfכבכניוןוכפיגינרנכ"עניו"ופוקממר )(לללנמנרנכ"עניוג::רפונוכוכ::רטג::רנכן
עומדתהיאזאתאת.זאתלחקורלכבכםתנוהזהבאבל jוהמדוכאי[המיוגעיז]רןכ..,ונ"וכרiכומסנקייוfכfככנ"רנכוiכfכ 5מ

זtונים tראכמשתהישתורביםשתורכיםבראשיתימימששתהואנתינרעדכוג'יפוווכוכינחטג::רנעןנfכרסרס tםגג
אכייאמראכלים-מנחםכרוךאתכםינחםמות Jנרבעלאחינואחרוניםמשתהכך::רוכונ::רוכרמוככנקכוכוי::רירוו::ר"גוכרנכ::ר

לאאררוניס~חה Iמלימאראשוניםמשתהלימאלאי'זtתורביםלימאשתור"'יםמס::רמרסענקמיפגכחזממנכנ ( l/ועי
 •גלי I ..נהטונ::ר(טונגת!ננונחרכעי(עוגטנג,
ימאנחירגסו i 'טנכודנווככיח ר:: I'יקגוםגמפו

יינכונסכגגוגוןנמחותכוםfכפםר[מ]גככ"וכ"כוכ"פרקמווםעוופ •מררמגfכiכפוסיfכiרחשיבגרנכ"'וםfכוכרנית..'יפוגטוי"כעוג"םג"םנעיסםנריור rג
גוככרםטוע'יוכיוים\יחייסכ'יוכיiככחקוחכרווחוווםיםנווכרטונכ"םיסגפי ./וגוייקכוו"םנםכחוככנרוכינiכמאימא :"עוכסגננכנגהפס

 " rוג::ררעוהfכנונכטנוגוןםכמוככגרוכנהמחיוכחממרוע"גוגוןוחחי::רfכוכיiכמגיגמוכר " rעכfכםרכרנררםויוiכונןוכוכיiכחיגו"וכחי"גי
::רחייסט::רוכיהמחרנסננכורמוו:וקנ"::ר::רחייסנ::רוכיהמורמוט::רי:ונ"וכמרזכטכמוכרזכונו iנכינרוננרונהונו,חיז::רכי •רכון::רנרוכהאלמנכר
כפגמוrכ ר:: tנ I:!ו'מקינוחרסככננוטחין mנררננכוט::רחג(יטויוrכננןו l/מנהנוrכ::רפכיסרנריסחנוחיןונסנכrכיסנכrכי::ר::רוחגורמומיונירנסונ

גרממריג!חוכמככממיה::רויטכחוכמוכיrו::רטיטוכפיקרונסוכיתrכנכככנסטיהןכ •רכוןמנניסככנרוכיגiומאימא :וכספרחי!ערמרסכגיגכנכווכרגס::ר
'כiכו rוכ"וכ ' rמfכו i5כוכנמוחסכח'יחטמ " rוכfכ'מiכ rוכיiכ'ימiכונפטפםנחקורגכנגסתגוחככרגןענ .גחםסגכבכטיוםמiכנג]כ"וכ"נמ"פרק
כעטיוד"ייגוגכני'יסוכיiכ"וגקגס"וחו"fכרסחעמוםfכזכרfכםיiכיוכינטםiכםגנכםומוכ"ר rכנםגכרגמםוכעו •כרמטיiכיוכיככםםiכגiכיכעווכרiכסיfכ
חגמ 1 "גכרfכנמ ]ג[וכווםעופ'ונכיו/נוכקרמוiכנגוכ::וט"גוכפורנכוכהגוככטהייה"ככיiכ"::רמםיג •וגוןוגיס tiרחה" tiגמווכןrוו tiרבים'וחוכרכחםםכ

~כחס
הרי"ףיעקבעיין

כממגסומ::ר::רוסוק P::רפכומר Jכ"מורגמ\(עסכממ C ' •וכווסווירfווממרפתחמכיו lכעונמספסיסכממ'כסי:ידכחורדס"<כיוונוסייrכוכקדמ"ד(רמ::ר .סי::רכחורא'ר
כועטיסנמנfו Pםחזנדזרוינחזסוזירמ Cו"מ:וזחדרfוכחחפוסיfוממ:יכדמסיקגחזרעדייו::ררי cכחכמימו Sע Jוכנכוfוגיוגעזוק\(ניסכ~פסוזרקמסכ'מ::וכ:יו'פסרמכ"ס C 'כמ

םנכניוכוע(:יזורבכנוכעסס'כקס:::כ::ונרמססזורעו!נכנכמפסיסו:::וסכיו!כנ'זעכו PC:רביםסזור jכעוכ'נכ'בכ Cכענ(מסכ'זחכד'כו:וי:וכ:ו'כ!גרריס Cכ!נכסיססיסזנfו
זיכמז;!רע'סיסס Cמע 'סזירמוזסונגמריכפרסיכיומנו;!זורעו!נככ Cנ'ע:ןיק 5ככומרמנזריכי! Sו:וכס . '"וכיממנמ זמ:!'רכיסניממ!:מוס'רכמכ"ממרזזכוו PC 'רכיס
כניס:יקנוריסמכמכו eס'גק!;רמס cו::כס Sיר 'וכוס'נק!;נ'ס Sמכהו::הכומזור C 'מוכם'הנופ'מ'ס Cכפסיןכו::ומנ:ט (' rמממרדכ(נ'נומכייהכהכרח"מרכיפנ'גירכמס
מ'כוס':יקכמוככ'ססממונמס(ומר'ס Sמכfו:וסfו(מ !יד!; pמ ס!;'(עפכז'ק'סה'נסםנסממסכ!סננכרכיוכמ'כמ S(כ Pומ!;כנעכמיכרמינכו(חוכחכקמ'סדףדכריס
ככנקגרמו :e:ירנכ:יזורעכר Pיוכבכס pמחנfוסזורעכנכפרס:וכניסחזמסמימממקנכדממרמ,מ, cכרקק::סכמזוימ Cזקוונרהס ::ו'עכמו'סכמכיו::רחנ בf!;ימ Cקכfוימומ

C כ::!כס P כ:ינכונסגי!רח'ומ'בכס'גזףr כימזסP סמc גכיזו::עגודמנמימP כוכ!געונססגניסמומסגככדP דכוגו'כמוריזענכ!עכיכP ממזי:ייזמי(יסנעיכיכc סנכסרי
 'י:מח C 'ככפרססיס::חיכוזר iכעכככפר::רחיכס:יגחוריםס'כזקמ Cככ'עממעיססו:יקרחיס Cקמ'כסכfוכעוכסרקיח c:ומכימומס Pככימוכככנגימ,סככמו Pכ וf;כ'ומ

 ,'עממעיסכעסרי cממ(כיוחfוגכרfוכ C 'ככיעכככפר pועכ Pמסס::ככיע jז\כיו Cגנכנכfוככיח Cסנככימומ וf(וfכמכגמוכמסנכ'מ,סככס Ijדfומרמגfוכרח"fוכרכיfוככמכדדי
 נ::כfו fpווכככ :!'וזכממק!כיfוענמו Jזעוסדזר Jגעוממיס סי::: ממ::'כfויורכחונגנס(גנכוחככנ Pסמוגכעזסfו'די iמסקרמ\ס :tקכfוג f/lווכו'רfו;וסכfוע'וסכfוכבכז(ס

 ם::'נרנכ-.,(מכחסרככפ"וקמסס l/סקגו::נמפוג Cכמסכמזריסזרכ t נ::וממכככככומרו fpו:יכמ
JC מר;כיסp כמסf:::ומכעוגסכ,(ממס::חפ'נונכככורכדi ו!;::ו;!מיסמייfכס':יקכן::ניזזבכודמזס ;:!ומעונונכריינז:יר!:נססי::כנכ וP נסויסO כC וכנרנכסC סקt מומ'ננמממס

 ::י:זיקיסמכ"נ cכמ!:ממכסדורגעו!ן COכמונמענכהמסמ:וכמ'מ .סדורענכפרסכניז pמימ !'בf::ןכומרנכריס Sמבכורי 5
 (עiב:יזכוכ:יכומרסומנזסכרמזניס cרממס Cכמרנומנככ'!מכוכיסרממסמ:מכןרמהזנח jרגיונ'ו ":!רככגויכססיfו::ונ'סfורמ::מסנ' rפיר!:" .ניממרמ:וכיסמשתה

 , . '~עפיהרטג\ .ת iשביזנריכןפ Vל Vגהאטער )ג .קיבךערדיאך'תנבעלעריבטהאםערמ> • \סגתורמה



כהרשו'איטtורףכתוכות jראשופרקנש~ז\תכולחרש~
 ז;~.ר?;ך nא ~~~י'יימ'יכfוכסככימרכקנכן:רגיכיחעםר'יסתי?כיסיסיינימכגיסכנזכס

עע(ינמ,מהערלפיומרסיפiכחמגלעולם :יגיויסiכירניסגיככמיגמרמטיגיסנכטiכס
שםבכ] : )ע'מנכרסריןככרrכמrכבכככוריסדככייןנירךנסט:ררכירככגומרסוח .יגיו

נפרק .איסא,יהוו 1 "' "' 1
 :)נ'ע(חהשותפ'ןגכריסגנכנכטטיז;גןיי Iסר(גדכרנכירס:ררחט(ן;'יייrכככקטרגסיט-טן

תנא"ר'השםנג]כענין'ירככייןגרוןגןםמנכויניו'י'יונ
בכרכית .כרסאי~נזררמייכי'ימ'ירוייריןנכרתוכגןייעוגםדרבימשמיהנתאוכזרשכ"לדארמלימא

1 _ 11 " 1 S " כגכ(ננכסC · [יש]ם
שאס,רע'רנאירכרינקרכי"םנכעיייטמ(ןסבכ;גןרבא~ולשטזפיואדםיפחתאללעורם Mיוסי

 :ג)יע rp מנ::(מכגיסוכנזכוכיגנגרוכיגחמאימא :יניול
סומiכיס JAינכסט:רומ:רסנו'זכ rגי ,וגיועמורההיינוכסדוםא)('שעיהקראהמאייוסף

 _~רחויוגגןנו'זכככטfכרייiכרמככiכטכזכ!:רקציניהודבר'זtמעו(שם)ליהאהדרומאידמינו
אחינויזו'טזמrו'נכגמיrכסיגניןכזכס tiגמנחמיכננדמילחאאימאקוםא"לונוןסדום

סגככויזכויקיס rייוכזרזר IIנכגיזר IIננניחסדיםגומליאחינוואמרפתחאבלים
fכrריגוסכfככוזכיססכ IIר •fככיגוfככוסס'לייי ,לי
ירבכזכייגיםנמוכוווכ'יקיס rייוכמססאברהם ~תובנרםהמחזקחסדםגומ

מכוrכם:רסינרוננירמrכר'י Sימסוגוכגכןאיtב-רלמעזידעחיוכי )יח(בראשית(שנאמראנינו
גככנרמינווחקרמנסחי tiרוכפררמזכיגרסגהנומלבעלאחינוונון)ביתוואתכניואחיצוה
טנגרייוגנסווחוקרמגכווטסגכרגבח]נפרקמשלםהואתהכרוךנמולכםלכםישלם
מוכרג ti:רחנטינכחעווי tiמנינרמכר'יסישראלכל'"בנדמילחאאימאסוחא"להנמול

שגסמג'יוגםסססריקרמכסזכוכלל-- • • L.J Iח
וכיכזכמאימארמנכו .כנכרוסיrכגוכפווסטמהרצפדההעולמיםרבוןואמר.תח

גככגכככזכvפככ .וגוויסומכגכ iככנומזהרחבומזהדברמזישראלעמךוהושע
 ~נטגעסחיגןנכככיחיזכיגס Sג'ייטוחגמיניומכלהירקיוומוהשדפוו iומהביזה

וכיזסירעכיחרנרנרגמןספוטר'ייירננמראטרםבעולםוכאותשותהמוחנפורעניות
באיניםחרישיניסחיiכג'יירגרג:רי:יםניססימרגקט ~חמנפחעוצרחואתחכרוךתענהואתח

נמסוכח (חימרכעגנר'יסיחפין[נ]יגגונפוגרמוכרינן • ,ב-, , , " •
כמגיכו י(' C!:כירכסגורתרונקעגמןספועמכופורעוגחשערהתנאבמתניחאלהואמריעולא[אמרשם

 ~~;ס ,'~ ;;~ 6;הינכס mכוסייסוגווע tiוסוווככעכ Sו:ופר'יהאבלבביחחכמיםחקנוכוסות
ננמגחרי!:מח~ינניוגוסותבכסו'יתנא :נכסנפ'יר Sגכוכדיאכילהבתוךשרשהמעיובניאחלותפחכדיאכילהקודסשליtב-ה

רבכ~רסכר(~:~כ ~~וAכוכtניג:יסר\רס~נו ~', וו:~_ת~~וכרכתכנגדהזזואחדכננדאחדאכילהלארחוארבעהשנמעיואכילהלרשותח)
י (' '"י )'יחומגרקמככרנכסמגגורו S ;,סג,,מג Iו ti ~ Iעליהםהוסיפווהמטי:בחטוככננדואחדירושליםבונהכננדואחדהארץ מסניירמספעי~כרוrכסממגגגרמככרינןככרגוח[ג] tiיכפחיחיכ ,-" ,. • ,

ממייחס וI:!'ס Cנגסהותכמו tiמגיג'ימזכר tiמרנעמומומוהמקדשביתכנגדואחדהעירפרנסיכנגדואחדהעירחזניג)כננדאחדארבעה
 ~~י~;;:~~ I ~~~ ~~~ומזרר'יזןגננרמזרר'יטגכסז'ימ,ןגגמור~מאיליושנההדברהחזירוומשחכריושוחי!היוהתחילונמליאלרב!כנגדואחד
יכר rכ ~' rימח~ tסגוכקבעורג"סנכספיקווכוחרןנגנרממיתחויוחרלקרוביוקשההמחהוצאחהיחהגבראשונהדחניא]נמליאלרנז
 ~:~~~,~חחrו ri ~גכוכגםמיטפינכfנכוכרג'יכרג'י כ:,בכליוהוציאורו,כעצמוסלוחונהננ"רשבאעדובורחי!אוחונמיחי!שהיורעד

יח ;חרםמחו:רנכזיןגכרגחמרrכגגוכגי'ירסניסמ, Iללל
בכי' 1;ו חכח,,:!סזכfנר:ירוסמכוכז'יס'יגוונ'יכוומ'ינהוגוהאידנאפפאר"אפשחוינכהוציאארחיוהעםכונהנופשחו

",ככ'יכיסינסחי:יכוג'ירגותכסחותגמוסס::ד,,מגג :זוזאברבצרדאאפילועלאמ
 6f ע~~יכע;י~~~~גוכהו tiרביס::דגרונסינכ"פ '''סר tiגפירוהיוצאהכלע"ב]ט[דףיונח!א"רנחמניברשמואלרבאמרע"אטדףח

ס Cמעסככיוכחסגגווסחרועג Iרוכססמ'יופרעונת ) 1 '(שיאדכחיבלאשתוכוחנכריחותנטדודביחלמלחמח
יכח ,, :1גכ ,ח!:רגע";סכומיימתוכסק'יס:רקכוו'יפורעוכתלל

!:מחכס :Iגננ~ינכמ-נכוגוכוiכרורנבכיכוייןננוורגרמ,תמרבתניתקחערובתםואחמאיחקחערותבםואתוםשתפקודאחיךואת
ח~ ;ו~ע{ :1 ~,;;וכ::דז Uנגנכס t:i::דכרגוחכרונסמוחן :לבינהכינוהמוערניםדרכיסיוסף

ס'ננ'ן!:מוףעי"סח'יגונו::דנכ"סג"גגוכוהרועורם'יוסיפוולאנעלתירבילואמר iהזקנמליאלדרנ!לקמיהדאחאא U'[רהע"בידף
 _ IJ _וכסק:יpסנס"רגננרןכנ"ררמוכרינןזולאלה!שאיזאנידורקטיממי~פתחרבילואמרהדםמצאתי

געתירגיסרמגכוחוכ'ייםוע'יג tiגוסיתדולךא"רכדכריחומצאבסרונותיהנמליאלרבזבדסבתוליםדםולאנדהדס
' I I ,נרמנגיסכגזכמוממותןוקכעו,כמ 'גfזכ

יעקבנאוןורכונסככ"זכגנרירכוימחר:יעיר '( rזכגגנרזכה .
t I ומעכדכןממעו::י(ו

מבכ ::ונירי(י"וור"ג'ינכירופרגכי::דעיררחז(י Iנמ'ינימנגננכס"קדגננרגוסמ'יןמגמנרג::דקנננורכמו tiוכפירינרמ:רורכ'סיננכורוכניזכוככיןנרגrכבכ;ייrכקנו"י tiגפר
סיכ~חסגריחסכרפרנכיגון'יגכירמזניגפיסמ"וזרוכומוזכין it:i;ויווגןי:יון iהגנכ'וכפוסרנגןכפוסוזרמומזרייי] 1מוכרו tiעוורסוהיןס'ייוומספרכרג'יג'יסקגעוגמ
 ;:;כ ~~~~~ קי~'~וסממי .ווכויוו I'יזרגווסתור Iיi:t'ייעגר " r "יוהרוסותיןמסתגריןסיו "יתי't:iוכוי"תווגיגוווווכסהגיןסותיןיייו:ורrר.יגונ:כ'וררמןוכר iוררוגכיר

חחררקח pקייססח ד:: tiקס:וי'יערגןבכוםיןעסנייסנס"יוסנום"רמפני"גוגריסנגכיסוכס 5גכקונריןיריס tiעס'יייכפי .ווכןכקיונייקס""וכתחת S "'סיח"בראשונה
חיכיקכגרחיךכ

כככככ'ייגבכוrו jחיעקבעיין
ס •רנרמיעrו cמימומ(ס Cס 6מנןונסעלופסוק,ס(יסמולrוס Cכממור qסיניכקיע,דחיחמקמיסנfו
חכrו c:יו rוכמ~יריסגיננימרחר'יין iכ~עפייפוחתז" l 'בfחנחנרחייחכרכי ,ייחיח Cנננכימומקחי

ננסננפניקרפמכרחחרוכיסומ!:מכ ימ::'רכיס~::עמוחנחנרחייחרגיקחננר::פירוחי,"נניrוסיסיכסמ!:יח
,ימייימ'יינעומ fjבסמומגכבכיגסכי''ויסחיס(סיר'ןגפסחיסעי,ח,רננתרז ~'יסחגייגו ן'ח:!ננכ

חגריס h"ע~כי p~גיח Iננחכ'ח(יייסככ~יכח~ימח~חי::תירגיס'וומסיח C "כחיננומקחי{ככח
גתח'מ(מדסי ר:!וIP ; f :!~פיי ' nיפממ~ I '~מ j~כסמיrו 'ג~בכוי"חמ!:יחכי

~נוחי!כנריחס
} c מנכי"ומרובכחוכ

בללםאוצרכט

חסריססנוכג .מכר'יסג t:iבבריות :'י,מוti:tכוניסוכסח" ,כינכמ
"טהיסוומגיג'י ]כr"רכסנעננמו גנt:ifויטנכגמ)(נרםfכיiכרגהיכ

I כיננטהי:רגיג~רגימ •רכרסחנעשרח :כיי'יוiככגרג):l גמ)ני
גנכסםיןיגיןרנט:ריו ,מגיכ'יקודם :פ;:tגכוכוי rי'גמונרגר tiחונ

גיסגיןגנוןכעור'יגפניפיפרמות
פופרfכוהכוfכומןומ,סקריגכיןווספנגין

 ,ז r "גננראדח :וכסיתנוכמגכקין t:iוכ
 :רזרורגויןווכוזג'יגוכסוה'ינרג'יגגכ.נכ

עכ,יגרג:רכיס.חקגי ,סעירגי rזככגנד
גככהיסגסהבכסקסנכירטככםיס:ריוגפי

ס'ייו .'יגכ'רפרנםי :נור 5רכי Sוכםמר
 :בכגיסיכקכווזכוכננוגסיס rכ rוככעםיויס
גרגתבככיומק'ו ,ס iק OOכיתכגגך

וכמככוכככגיגונכסר\סםיגוכrרנוכזכווכיס
כנגד :וכתג~כעגיווכחמכגיסםמונ
ר:י t:iנכ •ליושנה :וכפיסקוכןג ,ר"נ

קונריסססיו ,:רמiכהיצתא :וכרסמ]
 :יכרקוחםירמ,ןגניןירריסנגגיסמור\

סו"סחינוקגבוס'ננרמ rזוכרבצרדא
 ,י Pt:iכמוכזככ Pגויהוגט :רינומכמ
גהינומ:וכיוסי'ימנעכננכזרנכ"יוכותסמס

וניןמחיו pומסחוגנוככזרוכת .דכתיב
 iמ' S~יוםמףכסגסיבמניוככיטיגמריריר

 lסככגכורנירכרים :גןנכיםיןגוככחככיחיו
'חטו;תקח :קרוטיןמגי ,כנינ'יניונ

מכיגיסס

יוסףיד
 6גכ'יןכרככימא
!:ממומב :חיגכס

ח; nעקיפסחיספ"י
עינrכמוייקג

 :עיפ(רסrנח CPמו
רמיסיזמ:ייינימ

סימרסנrי:ונrנ
קגירסחמ jרסי jנניכ

 :כקרוגיםע~ומןככ
 6 ' (1 11!:כתה

קגי: rרמחי:!ינקיןכ

חרי"ף
כומרח::ו(יסהס cממרוf,יכו(:!יכ r "Cרפכגןיכיס Cרסמ,מ,מ:רככס!:'סיססמחרוניס

יניס cרחכrכ c,מוכחכימחרחוt:ניס כמ:!" 'יוחסוחרח!:וכס'מס Cננכסיסחנכ,כי"ר
יניס cרחמכ cמ,,"ימרחי,fו!:פיר!:מורניסחכח ימ:!'רניסנימחרכIוי'ייןוחיכ

ימחירח!:וניסחיגח יכr:!רנ'סככככגיו::ייגחכחכחר"!:יניסגמו::מססומרניסר:וייני
 :כו;פר!:"כוחרהו::יכיסמ::תסכימחכס'ח,חיסכרcחימכ c,מ

 " ;' . ,רינער )נען. 5סאוצווייךו.וייקעו t: )וf • 1רבםןתהם

חיתגה"יעקב)עיו(



יעקבנאון
ר:ו Iג""יין

חג{ ''וI,"תומ
 <::{תח"ר cחנעות fSו

}fק ו{'מ ג:<::' ו
 ת{""ג {{כגעות fSו

כווחמר::<גריח:ג
 <:: 1ע{יכ C:ו Iתרכ Cכ

ו::י,וף l '{כנ,רי
 <:: 11~תכווfSנכנ.וו
כמט)וחfורכתחזו::

 iר S ו<::,יחן ~ Pזוו
} I וכי),C כעת

 I ' ג:~{:גנריח:ג
, S חי"כמ{רכיס}

{ןחו:נכס(\ענכר~
::> I: כייעS ירתזן,

 \I(נ:ו'י •ו::יס I:ומ
 :"נכסוכרנ)

) C ", "!כ)(וכי
יייע C ' { ~חיר

כס{יסרגריסכ\י I{ח
' 1 ' " I ס {!ימיס

{חגריס'קחרן
ןככעסכיס f! I::וסר

כ"סכתז:יח I <::כז
גרוכק""ריכןכ'ק

 Iת I (ו Cמר {ג<::מו
 " I {"רמי{ו
::> i: "פ«{ססיח <::עי

נמסריס {כ{חfזכס
 Cכמדר {' Iכרנכfוס

:ו Iמ Iימננ:ו Cכ~קע{כיל Iכזכי Iכ!:בוזנ {,כזגלוסףחמרק~!יכסיףכחגס Iגליס 5רמ".ככ{וכנס{ו 5כ:ו Cמהר Iכ!:יימןכי lגfוטונסיייע::< Cגכס Iכפ ס{'{מ 1 "כ-ס Cכוכוממי"עו eק ICפע{
I ::ת,תמ ."{מכו)וכזו'יר)ו ס<::,{חתממךוjמן' l וומו::רf,וומרמ'עכfו:וכ{'סוזגיfכ:יוC י~מיננסמ{קמע:I מI ::> ק{תגח' I מסור::< {{גסI גימסייסI ::>ורסחזס {גfטחןרחז:גמ} I דמי

 :גכם{fו:ו)וכגfו~(רסfו::כו'ס •כחגל'סחח{סכןכ'וכ ,יעס Cגמעכוכגסוכמ::ן ס'רגוp ' ::>fחכ {כ{ווכ{כתמטחח'ח cרח:גיח:גננ;:יע:גפגסנן:ו'ותז! Iחכו::מ'עתנכ{{דfוסגכרסיסט
 '(י

יוס-ףיד

סזעיגמכז:וא
 ,מח I 'ב :ביע

ע !'ט'גב :פ'ח
ערכז'!ר : :fע"
 n {ר I'כעיfוסד

 :ע'fו

- ~e ... 

נאוניםחרושי
II עזרסררבוס• 

בכ' fSומ lכ'סfו' Iוכבכ{'
" C וחוC}ת,{,:נפ 
 ו{וf::וס Iו{ו::ס " :1 <::

 C 'כויי!י Iמ Cגמזל
I: וכfו,מגכ{:ומfוכf

fוגכזכיימ'ן {,<::
תבכ::וו::סיfו !',,'כ
גבככמסו::{טחמבכו::ס
(ס'סס Cמע ח"".
ר fcו ר""(וו::ס
כfו"לר :Iורר C~מ
 '<::'וי:וזומלתעזי

}, ~' C רנ:וקו, •ופ:ו
IC'1 ננ.ו:וfד ',ו::וS' P יס
מי{:ו Cעוס'ימ'ן
ימ'!מוfורכיסי'
::>,fמבכס:י ,{כ ו}

/,' C >::ומרעורונכf
גבזנרוחג) ס'{<::ח(

 ג:(<::ו'מיIכ ע::ו'

 ;ן' lt Cגמירהמיו
עכיח ::וחוקכיט
:וfוזס :1 וf!,מ ו:,מ,

וfולככונ:ומ'ק
 • ,'עידיסחי tכ

סר וf<::גיוס"Iכ
 ~ ... ס'\('{עמנכסורככ

ירףנתונותראשוןפרקנשאתנתולח
 :כי~יסרסו~fוגרסרס וf~כסססמ,ו ,קטונכ[ורר :בטירינכככככיגיגסכ"יככרכי:fוורמ"כ"'ככר'מ,גfוככמ,כמור"מfורגדוגfואלטנח

 tiסעל :כברמרןננבברתהא' ::ירי~]כ:ינ":יר .נמס:ייפין"כסרמסרמור"מfו"כ:ימנ"כסרגrיוכמ"סג)ווןכ Cרמפ
רתנינא :"כס(fומכתוכסנ:ייfכןכתמנ"כס c "כסמfכסfום"כס'ככגורומךמ"ריכןו:ימגגרfונמתורסג'רס r:ירנמייסס '''יכ:ייסנfב

ס Cככנכקיימ .י"ןגמכוםי :ג"וכומ I"כמינמונכר"ןבfוור"ממ' :tרקסכייגס Cמנ"בזגסבווכחובקיסיסגמ"ן"רבכ"ס ),ס(רף
וםי :גכירס :tמ'קמ'זו :יבכ"חיררכרמכחככס~כימימגסס=ייסכמ:ייסגופכ

י:יי-ןכרגחיכרנככס Mבנר'בוכיססומי'דוררtפןילמשפתרשוכיתאשריךבמiכחךוכחיחזקמככיככיקרםסכסמנסגמוכנוככי
 "סעחסרfכז:'מתמסור]:סזנלנקומתתנוחמיםנחינארביארטiכטועדורט~ jדורiכמאיכפו~קרססככ:רסיסגוסיסגפוכ
ג cתלמהי' :ב'פרומוזיובכרגסוכמןללל- I Iלו frכםוריוסףרכותנא :ס C "ב'ככ'

כרכיגיסר cגמ ,ברוריסכזגתרוח : '''מדתניהאישאוותיאגמרבזניחמוחבשל:יומ, '"וכקוגערספי' ,:יוfכ, '"וכ,'קfו
 ,ו"רוסק~ Cוס'[):ירי]וכ'(רוסמוכוכככ~כ:רדמיםלעיסהיפהשהשאור Kם-ttכיחייארכיגוווכמםור'וכףרבנרנ)ובכונסככרימrכ

rנfוו""סין·בכככדוכנ r "רסיrו"ובבגסח-ttאיכלזבאיררבימשוםותבאח-ttלאייפים ר"',,כיגן 5ר"כ"יפרן ' 5 "כח :t"גו
:תסובבנה'הברן,,זגס 5ככגפקמספיריח :רטובים]בניחדמוביודמיח tt 'סעירססו~fו fיו<..וזרססורכסרמסור
 :בכורכמrוכיrרקם"דסזיח' :ריסטנפי"רללל"יקםיfוfוג,גןםוכססיסנכונסוככיככומ
מוו=ירנככסרסןכגיתגומ fכסזין'עמנחאבבדתאחחנאראמנחאמאשםרכמfובכווברfכסורככfi:tוור"ייתיר"מ,
נוונורבכ'ןככסרזןייובמ,ןיר.ן"ומ :tזבאיחאירוסיזמזאלמנהמנהשם ~ C " '''יברוססכ'וובכונסכנריממס'ס
 :נfו':יסחנ'םרנtכמrו ,בב nם :גרגסנמיהאאלניבהלהקרירהאא~ירילמימראיכא ס',:יוסנמ"כסfוגנכ"כחג:י"נםפ'י

rככ'ח ,"ו'כס' ."גפרסייכו'זג r "יהינומאיבאורייתאדכתיבאאלמנהאלמנהלהכויוגרמסברורו:י'סנמרבכזייןגיוןוב J'!כג
רבכומ ,'רומ rבםזיח :בכגפרסיגי:יוומימנחלחדמתקנירבנודעתידיולמיד.באיכא ימו,,'"ככססביינכרככיקfונפרסכר"'
 : iככחמ"' "סשחנן :יסרכממעכ ו'1ייילס :tכככיככיסיסכfורככיקחכיסרקיס
מיmקיתאמשרן" :ס~סונשםלשלן'חנחרוש~ב)(בראש'חבדכתודאעתקראכתבור tiמ ~ 5מוכfוrררקכ::יוכוסניקחןככיג

:ולאורבכוזרו cממ)('סבכיסג"וכזגותנאאשורקדתטחרו,לךחואחדקללייש-ttחי :"סס '''יבם:יי:י
גגכככנח1כPכיוסמ"רגומfכיכו •"פגקורעתידהאלאהואיומיסליקאווארשריוסףברכהזכר'ידtא

נפ' mוסרסוס .'ורסאל :כח cנווג'ו :יעתירהנזביהכא 1 1
וככרב'מ:שרחיתגסוגירבכתוסטוררומו(fוו;::יבפיק"ייימיומגס'וכו';סס

יוסחכf'כיגסכמרזכר"יגהמגכנמיוסח'רמוחמשקחמטרבגדתאהנחארבואטרשםקטונכ"רורדורקטיסאי :נכ'וס"נכזגיו
חריח tiכסתמדסנגי ~ררגןסחרימבווררבאאמרומtכשיימועדןומזבליסגחכס:רסמ,ןרורספי'וי, tiיפי'עי'ן
ערגית ):קrJ' r(ככרנג.קגכגוממרינומאישלמיאבריימררבואיתימאישמעאלרויככרפםונערוךכiרו,'סרסונמנרס
:יו Cרבכומ'בםנחn :::יגfכיג:ינמזגיגדודיהנחתרוהתלמיהסה)(התל,םקראהגכג"כווג':ירורויפסוקתכךסכfבבכ Iקע

 ::יר:י'סם'ג:ירח (ג'(סי,רסאלעזרר'אוטתנרךצמחהתסוככנהברבינים f5 Iו l 1מווג'נfום"'פ'ו,וכ'סגךגזגוכןכו,מ"ר'גן
C ~'ככנסכנכור"נמזור •בצחרים :יק"נוכרוג'סבכ'ס"רכויסרוכfוםכעם: 

נפ'"נכרב';כ'ותר J'!וטיבוגוכוrכס"איןה'ינוומכפר[היינו]מכפרמחבכומויזמויחמובחגו'וכ Sוככ'יג,סכוו'·וככ:יע"סאלמנת
 J'!כנ'רוrכ cכ"כ'כוביוסככבכו"סfכ'גו :עונותומכפרבזירותמןיחמזיחויו::ירסיסרמגמכ"ןגיגמגר fבכסין

טירחככינסמג~ס Sיר t:: Pעכככסגסחמשבעזמשחנונתמירבבדתאחנחאוא"רשםומ,גחוככסע"סמנוככסררסובו'וכחנסיו
רנמסרעס'ככטrרכססנטלות :נוסומ.ארממפנזi'ולאמאשרומשלשלונזגרקיימכככנסגסרקריfוייריכוכימי
~~ J כ ~~~~~ג:t ~ r מס"סככזגומכפישרחיתתמריםמיתיבייורהארתרמיםאכלרב : ,,:יור~~~ו!'J כרסיס 5ו"יבrפבכ
מחשבהדרביםשרהttומבטלותכמותזאיזבצהריםרעותבמנחהיפותוערבית"גוםוכןגמוכ C"ס:יrכוכ'ברכייככ'ין
שעתאולפימעלועלויימעלוfו)דלאארז.כינזמיותותרניותמעיםווחלירעה Cכוורמסור י"',,ניכו Sרכככ"פרן ' 5 "נח
ללדסמככמ)ג!כ'מףוגסוכעג'ןכוו' f:וככזגוסס אאובויאיורחאייורביעיתהשותחדמדאמראחרטאדחוחמידיטרדאנמכfוכיוזרכס 1 "ככrרוזכככסוןנסיסויס
קישאכורמסנכסירססר~וfוס pקככס\סור tiבמ
כfובכידיוור tiומססגחג tiוחסמבפי' ''' tiורטפיסנכירססרמס"בכרfכזגמיככמור cבfומבגוגסורfכזזכסויכסרfכזרגתיבס"קרייוו :t"כגןכזקרקבכיך
רחינסכביגןנסבכ"ר :tכו""מק"יסרגת'כחו'ג::יבסג'ר r:י,מ י:",'רככמיונמוגסכסג'י r י:: Cב"רגכ"פווסמבככ"נסבכrכ'ךבככס"רןמכומב ו'י::

י\ךסרזומ רווt:if י:'י::ם'ןתימי מג'י:",גגכ"נמס:יב'ינכם:יי::יוי i:!מנ Sחונfבזגרקכ:יוגןכניק"וככיברגריססבוסףסנמכווכנו"בסמ Sק:יומססוrכירכר'
מככנועריומ,גמנפרוםי,"נםוו"בrזגדירסכ'סוג"ככ'rככבזגוךחייו rו"יזג rוג'חכבזג""רוסי:ך :t"ס:י:םטר"ביככי י::י~ רווt:ifכ Sמו,fוכו"ררגו Sוס :tנכר"סס
בזג rככסכככבככות cכפר mוגרון tiו:ררמסמכבכיכ::ין Cטוטח:י,,בכגומיג.::יורזגסיבבג;כיסמכמ Cרר'ון tiדלככ tiגפרככי,סמ,ןט'ככסכזגןמככירנביגי"יוכוןייטרנבי
רנג.נ!כסר Sע Pוונן'ככסrייסכ'ןייעמורגככ"ס .,~כבכקטר ::tיק-טורמסומרבכוחירוח rכיח fמומfורבכ~יוסמקטיר'ןסרןככוחכסיככזנורכ~סוןנרrוכוגר rס

בככ"זגבנונכfכרסככוון rו"~חסרו..מfובגרין 5סוfוסכוכככזגסכויובו'ריזג 'וt:ifככזג"'בוסגמככרבככיוגקרכו tiשכומרfנ Cותככיררסןבןין..fוחכיןוfומר
מ J'!מ,ו rרAיגסבכ"פבכוגומגכג'גפרססכמו"ומ tiו:ימ:יrרעוfכמבגגככגרפונכמרככיס :tכ tiכfכגי::יסיסר"'ניווזגכסכוס :tככבייfכססססגכגיוגקרונ C:י:כככיס

כ"י,סגזומומנכi:tומrרטוfכת~ס"גרפכ"ר,סככזגיכסס'יגוחייסזג'ברגסכ'וגמ r 'rמחיכ:י '"כזג r "גרןמסבכ"ג"גסוןררסו Cיגסו'יןמ tiבככרר
ככסמ'סכיןייבכ"ור tiכמ"רמ I1סיס=יוחrככיורבככי,סזגייסוגכו,ומrכ"יריס J'!רסןבס:י rtiככיוכככקיסברגסכ~סוסכוסגומ r:י,,כימיס סי";ס,,ככזגבנ

שדי" 58 ותפסות

 (, qסודעומןכoנ:ופ S ~ 15 'עכיוןנכס' כ~"סמעסחיזם'~זכליסוזגליכוככ cככומנסויןjפכו::וי::<יכותרנחוומק~סנכסח"געי'ביXכfו {וf •ירכ'סכה,ישא;וננההבינחארמ
{ומרר ccוממחח'ססמכימכככמנכפווסfוס C <::ןכןכר'קו!מרסימככ{כ{חק!מגמ'סעח'דיסמס'וס ICמ «::מ{וfכחולסכc:י"וfווימfור'fון~כנ'ן f' Cוגן •רות I ר<::

 :{נות~כ :C'Iכ'ס :Iסתfורחמככ וf{וf~כ 1 "'יfוכנכככמחח'ס ;ז; :1 'מסכוי,{כמככfוכזוסוכ::<ותככמןמכמ'סנחר'יחfוחרנכסכ <::רס::ומ{סיח{מכסכc:רייfות

 .נערארכיחיגטכ) •ביטטהיט .עהלפט )וf •ןםניןחהם



לתוספותיזטזיאירףכתונותראשוזפרקנשאתבתולחיישד
גמימי •נחו~ ti 'רגiכמקו ti 'מרסנ~ ti 'וסfכ • מ,~ tiכמומחלכמתכנריח~נוףמתמיmקומ •כרסמענרfובי :~יfכ ~;~ Sומור~
יפומכסfכסכיךי~רfוכנכיגי~נכוןכסי!ב tiגמסכרנרבחוס C 'מ"כוגימון tiכככסמו!ר tiכמ!ר tiגררוכ6ו·מףג""רמכואף :סרכ!ר

ti כם6סזוניוכסקרמוti ויכסfכיסfכ •דוכרביתא :כיכךרדt:i מונכריס~כוניחחוכיסמיכון' t:i ~ךטמרוכככככסכזוכססיסוכסךנסוכוכייי!גנככרינזוו
כססגrוכיוכסמ,ןננכיכיונזוס t:iך'מבכ"כסכריוכמ, tiורכ'·ובימכנכיfכ:ישנחנו :מוכיר ",מ tiכיחגסיחיר:וםכיסרכררוכמרכמיכוס)(וירומ
ממר~ס:ירrכר~סקרטמרכ:יזקיקנתקן :;כפי~ככ:ירfומריס •ככרקר'ןכיצר

:יריעג"מ·(וכחגחרורקסרייככרגררארמבהמאלבתדהאבהמאמקמיהאקשיאיופי:ינ'!כ •ס:יימכמות
ס:יוtכרכ; ג::"כנדכריעעסנמח ;"זי ~יאיליייורוע .חוסדה :נכר~סיןו6מ:יוורסיכומ:י

ti ורכIQ -כרוסבאן :כנכי:ימםוןfבהמקמתמראםאמרהאב •מIooi מרנרמסוסנרמ,ןסגוסררכיכככפיבדנאכא
 ::כרחק)קר tiבדשא •לדשאעבראכיבהמאברתלדקולאfו)רנכמו:תחאיסנחכס""רו t:iב"סברי iככ
t:i דרךרבאארמ·כבכסוחסנריומבכסככבכורכחחרסג'tהרשמנגדרךרבאארמדרנא ם-פI וא

ררורנחfומר[דשא :וק";סחייסרנ'ןרבאמרעליהורביושפריופפארבאמרפוריאב) :מסורריס •סשרו :ו" Sכרו)ויס;חיס
 : ] 1 ":ינכוגימפרק'נככומר •ווכןםסבארמאבואףא] Iע/יא[יףיצחקברבםח! .סרק:ולאגחנגריג::וחיכ:י •גורנלא
לל .פירכום :ספגיסfומ:יככfוריסגגע קרfו:י .ינר::ורנfווגרכ'תfו iאיילונית :ירדהארדווכביתאוביתאי מונJכםרק:יונfוגחג:ינfוזו .סערקכיעוrכ

D ~יןסכזכרס:יימסימכי~סעיקרנפיזכרל .ר'ןמן:בלחןיענח:ייחו~ריירכס
כחיםענוקוכסונו'ונכמקססרריסנ:ישניפרקהשנתארםא;שה·רניכiכרוחןכוכוסוכניןסוחגונוכוחגכ
נןחמריכ!יס tiנכמעיסיפוכי tiכסומין 11לל 11 " ' 1

 :יק"כנח]סבכרגרק Dשכחחכפנימרקדיןכיצדותבכעטזדףי·מס~סיסרסייסז :ךייכיסי(וככוחן
רfומריס t:iIfבסככ:יכפכימרקריןכיצרכמותכלהע"א]יונדףאומריםכםוו •סרסיטי! :טעיוכ:יןנ~וו:י;כומ

ןדררכ II·ררגוןם:ייfוגוככמגנ:ילה:רארמווחוסדהבאהכלה~\טויםוב"ההשיאחככיסימfווככריסחמיםין' :סז-רןכוןכין - •ריסfויחפריםנfו •טורסיםין ::יןכבכסח
קככי~נכם;~ר:דנ~;-ןi:יריקורבעת.נבררראומריםסומאאוחברתשהיתההריה IIלבב'ש(פרבח n,-ככרfוככריכן נtיי:i~גייס tiככפר
 ~'כ tiנכייסרסדומר\ ,וממככמ)ככג)(שסיתאמרהוהתורהוחמודהבאהכלהלחכמסfוכfכנממךניטורנכיסיןעכוממ)

I I '" " I 1 ם"יfככמומיינ~~:נוס'ופירםו 1וטגנכו:נ "
כחוס t:i 'מ"נו;ו~ 'i' ~;'נכוסב::ר:םוסtכלדירבכםש IIלבח IIלחםבתרחקאמרושכרמדברךנכערוכיחח

נכפוסוסייכונ Iנכג/בס tiם'נח"ברנרבעיניוישבחנואומרהויבעיביוהשוקישכנחוכעיניואויגבבו jעוממקחשלקחמי
טככרס. ו::~בבננוחחפינרכספררמסוררבדימיאתאכיהבריותישלארםמעורבת·~םרעותתהאלעולםכחמיםאדזבו jמכא
ב:דיסרכין Yכועוד כ"' )ב[פןגרממירכןוה:ויעלתפירכוסולאשרקולאכחלב)לאבמערבאכלתאi:כמיהמשרוהייארמ

ב:יכממספריןמיןנכוסבi:י)כיןוכיןמוס'ל'ן .לללל •-/-,
כיסכח tiכב"םמוכוריסכמ)וגכומוכחםבחאושרקאוכחאהכייהשרוןיארלרנירבבזסמכויכישםז

ר"יייטםi:ייfכנככוחגנסרק""ריס Dגורשואסיולרביאמילר'רבבןמסכובי •זחויעלתפיוכוס
חסור tiבנכיניייגיוןחן Mt:iנוסיח t:iגנכוחמןלאלנאתסמכולאינאסט\כודיזמזוכלדיוrמכלהכילחו

פ IIכרם Iכנכ/ירחכ~ tiנכד ~כf,ים)ככ'fiכסאבהור'טורמיסיו iמולאחמיסיומולאלהואמרירסכזיטיזזזבולארסמיםיז
מו;רi:ירנוב)כר)כ~ i:זסi:יריככקדם::יfוים

ם~ימi:י:יריסככfו'נימנ lורfון/רחסור:יכi:יfכגנ::יד::יייןגחןוכ:;מתס:ייfכככענמ:ינפרtגםיסfווככריסובןן"כעיכיוחןוכםfוחi:ייfכככוסנ"יםנסfכסודfו'
גיוןםקרז::ררחיןכ t/רבנכיכיריםנכrרוו6מרחiכ:יכוו'fו'רעמקחכרIרti jמ' " IIכיבן ..tjור::רוfכוסריי:ייח ~ iוחרסכמ:ידנ)כוס::רריג"עחכן ':''י:ווגוןהנרח

כיפוחרי':י 5רג)ככ l/רכווןכחככחככמחקימרנכםררככייהיןח:ריכגוםח:ר ר::י~גמרר)כ'רר~"ג~יחבעיכיווחסורס,ח:יככ:י:י"כטוניינכקהרנעיכיו
נכןכמfכיס tiספרונכןמחירמיכחנסוטס Cככ"'ע"פוכו'כחכלאסכי]כי:רםרוiכמיוכח[וגעכי: •נום)וסבעיניחןנכעג!ר 6 'י: t:iגיוןכוו'בכזוכנכס Sבכ
כווןנכרןמוכןרfכיןמנהוזבועיס 5חכ)וכ!רוכרומס"רמ,מס 1ם)כ'ר:יייכוםבכפרם"'זנכרינכעם~ןעום'ןככפחםסנר t1'1נכנרכפרוםיסםרונכיןכועיס 5 ~

כרורסמ,ןבכוןכ:יםחמרוע"דכפכיסגבע:יםוחפרקוכחכנכיניסירח:י:ימרסכיכעיכיסגנע::וומ Cגrככנfורז"םעג"כככפחסכגנדןנכריומfכונכריס
ורןמעגמודמ,ם:ייfו:ימור~מןהןינככמחבכוחסיריסיריס rככמן Sעסמךfכיןםעךקניעמס~וחפירכוסינמגנרוחכרוfוין tiר:יייןגכיס Dכמנחרומ~

כעובבו-םכ::רםכווממכרגגגוגחמסבנכרוננכררועייןירכ" lסרנכיiכ'מןגח Pכנמםנכגילא :נכ"ם]בומרןרסכ::רררין "יD iבחיריםי,וגמנרכ[וג::ר"נ •כגומרי~

יעקבעייןחרי"ף
,:יח~ס Mכ'ד:י,נכ~מח Mדוס C "ק"'יי~חסממן { p •:וכ{ס '(פ~ Jנויקד'כיצרכ{סנו:רוס I(פיכ Ii "{י'ו 5וחקו C 'נווםנס C 'והסכומספוח'ו C'י C • ~'ר: ;rגנווחכיה

{וס Cסנרנרכות c ;ר"ורתגm.יג pמרמקר cמדנרחמי:רו"מור;ו Cב'דק~מרי ~'"םכמות ,,{כ{מומרים J"י Jכהס':;מקומיסד;נע{מ Jדכ'יב:ר'fומ mכ
ס::מיקספ-ט Iממו I 1'עד'מע~ {ח,נ Cד רק::{{ו ,,"קעע" CCחד;'כfוסכחייקוסמכ{ .נס cם'",סמסדכר'fומר, cמוספומ ; c 'נ::כמ'רוז Cרפ'רמע cדמנ'מfו " Cר C'רו o,נ

נס C ';:;נחוחת;ו 'מ{,מעכ'מסוcוכרחימ" jסכ'מ'ייפר'{פיפס'fוכמומכ{:ר'fומר i{כ ,,,כנממוזו toפ:יח cנמfוומ:ר'קנוסfונ{ס'ו'פכ<:כחח{חו'::מקוfומרד{fוב C "{ר c,ממ
דמומר {'סוביס . Cיעו'יוב c ;:רמקמ מק{::וח'ר:ר Cעחדמ'וה<כמוח ' Cכ'ווח'fומרע'נ'כסמ,וככויעינ'כסמחנוח{fוומרומ;ןמ'וכחומ ו'ר:::! ס'; Cירונכוחומ Cעוכ;ןז
,נחכמ{{חנמערנfו וfמ{,קמ';ןרו cמ:הכיסבריוחעםמעורנמדעמו חר:י::! "ונ::!{גמומכ{סימfומסכ{:רנכ;ןר~ס'( Jוגנממוזע'נ'כסחונרממרמעו:רנע{מ Jכוחפ;ן cנמ

סיח:רןירחמ~סיומ' I:Iוכב{ Jכחקר cדכתינע'רכרח;ו .ןחויע{מפרכוסו{חכקר : Jכממוfווכיופיוחנמ::פ::יחוח ח'ר:;
rמזיו::קר {{י:מוJ 1ק'ע'יכנע!:::רסייכוI: וכןנJ "דפככרר'מיננחיחמרסביחמJ רq 'כ

iכררכסוגח לiר::!ו{חכח({חקמfורכץוחיג .עו{סובכדמעוכססןמסרסכחמרננ::יםירחכבוחכדיוע JמעכזכיפזחסגכfופDנרfור"ממ'נמ'ע qרנוסגםו""מח Cיוגו'
ב{חוזכס.רסנחכי:רס Iו Jמכי{ת' qוסרכ"יrוחעו(וfו Cכנס:ר:בבכסכפי,מערבחדוקחסכימרנ::, ,' cדמר cוחמ {{ר:חוr:ריח fIוס'ם'רחrומכדןחויע;מrנס,יויפ Jמסו:ייכי

{כ{כסמי" Jדמיוכי .יפרכוסד{חרק cו{חכח; וf;:רגי ר:'{ברי'רח I 'ר{כיסמכו:רו :רוחי;!כ{נע'ני jחחמ cכוחפ:ריכמזרבכרfו'rוfויס Cנוסכיc:ןנ'בrומרוק':ר Sחמ'ס'מ:ר .
 'כi{מכו"כ'סנננ{ cממימסDכככיקמיכדףייב'וחמ'כו~כמ Cע'וכד' Jוע' Cק' 'כ'"נ"כדמקובעממ:רכ{ס"{וחו :: Cמ {וj fוימפסוקע{מ cמכ'פי " Cובר Cנמררכדחמfoו

e מ,כj 'וי"רסככI כןכמור:רגרו{םס':ר:ר)C כס'{י:ררו(}fמד'ע{מוכו'כמ{ וJ 'מיע{מסרתר:רגJ פמ:ר 'פ{,{{ומזי:רe' I וfויcומ:רf"וד:רגנר:רבמf}ר:נדע'כדרןס'כגב:J חס
תנמידי ~כ"י{ו Jעכמ::מרחסינועיס Sכמ C 'רנריסס C ~וככ{יחגוע{;ןעכוד:רדע; I:Iע{;ן',ורעומד:רעו{סדנר'סם{ם:רע{כי"ויכמ{ וf{ו"מ C {'גנקעד{סכ' {" Jכ

יעקבנאון"יכ'סד{קכמתגנכ'מ'מQ)וכס Cכפוע{יסכפרiל (1דמכיי'ח Iר'קמיסכיכרוו{סגיח(ו ס'ע,,:סכת Jמסיס(חן;זח Cמכמיםוי:;נמוחוימו;וגכמפנ:ר r;נ.ינוגןגדו{יסמכמם"
 )'רכס'מן C"1 (מורס

חכחרכמייחרבייוסףעץ
יכוקח ,,{כ'נ :Iכו'ככדכו.,סבמפקעיוחכחקיקבועכסיומכוכ.,דנר::וומ.ס Jבמוכחנרסמיםיןזיי P'נסרק 1 ' 0כחבוסערוך )''' P(ר.,פכיסמח::וככמדיס~גכ S •סרקי'אי

 ~~{ b ק~כ~'~ח~\ז;~~סרמוונ'ןרסמוס'ן P'ר Oס Iסרמוסיבחרמיחמותוקוריןכסך rpמ rpבמןסתתרמוכנותופיגכנ ות,,',מעניירןברח'עמותוכונעין Pבכםיסכמר
 .ווכי'ו fPנוכ cרור Jונורככוס'חט'פסנסוןנומ'סי!סרמווניכקרממקונקנכותב:יומס'רונוטנפון :מסרקמרמיון pבנ:יונ'חכיונחסימ Pכמוסודמ:ימפ('רק Pוכי'וjממודמות

ר;וג'ס Iכ ג':~
 •פארבעשייארצענ) .בעטטאייזנ)ביוםאיי!פיראייזע!אייןיויאח)מן.ר-כותזכה

בייםאוצר

מהרישאנfו)
 •יתאייירנר'ח
(ינמומהעו~וכקר

שםנכ] :עיכ)פ
 Pוכר •כידצ,יה
עחיקבג(ביכ'יב
-._ :)וfי«גפס'חם J,כ

יוסףיי
M )';עינ{חקיו
, c ע:כמב :ינI 

ר"fומס'ג :ע'ג
כנ:ררר'זי :פ';ן
ייי~ה :עיחיי

ממסנערך i:רערו

 Jנ'ד C C jחמיס'
ס{מסגמס Cחומ
ן tנסנסדריי :tיועיי
מנוסכין iו Cנכ Cמפר

C ייוכבכr רמ"כו
ם :tימור:ר:עענו'
fו'רס;וגנכיר

 " Cרופ" lטו(מוס'
ם ;Cו Cירו Dכ

נכמס C'חנ rמוס Iעו
 {ע'{נם fiומרגום

 ;;iכבריכ)ו '{ C(מ

כ"בכרבי '«וע{ונוס
) c דi ערוP נ\Pר: 

.885: 

גאוניםחדושי
גנ{" ר:{ nוtימtינריס

יריסמ' tכסנריח;ב
::ממנגם Jימ'ירכס

נמרכ:ו c;זנמ'ק Jכו
מיק I:Iב'ככגר"כווז

c נמע{סI ס::בכרס
) i כויכור~'קיס

(רסכגנת « C~:רוו
כס"ממ;ןגcמ;בסfי

חו'מי(:רממיחרח
;בןנכגכ"tימ;ב:רכסג:י

םtבכ:ונומורfנןר
 ::ייס) "ח( •םמחכ

 Cי J לI'ס{(ס"ן
":יככיfוח"חרב
{מרמוכו''ייקfו ר:';

 ('כ י>,וי:'{דכרי;ו
 Qקוחי{חtי,רגמ:fו

fו',,fקב(כ~מנמח נ
וממיקממיכוקח
נרתרןיפ{נייבכוד'
}fוגויס''םממ נ
fוסונ C~ח,חמככג
מ"יכעדי!!ידוופוד
כוי'כעו';ב'ח,עור

ססובקדסע{מס
כחומוססעיס Cב'

נמ,ימiכi.רוק Jכימ
iנfו' {וiידווגוו,מ

ססמיוססכיכרכו';ו

.... 

• 



ן~

יוסףיד

M כירP כ:!ור'נ'ןכ' 
p כר",ןב :פ"ק,מ:י

מ pכ'ג :בכ'כבכז
כסככיככמ:יג'

קנכמריר Dככימ
רכמנכןכסכסרימ

i1 !:'ררכ'!:ופר'ס כ

 " Cכרו::וכ::ונו i1'ו
בכ"מ'ררסנ::ורר'ו

 Iווגכו('כמריס

וכומרכמןקמפ!:ר
טורD'::ופבכ'ןכיז(

 " Cנרמנכז'בכקנ
רכפק'ייס Cסזסגמ

 ו:: ,כמי Pז'~רור'

ו::ו 15 "ס Pסנזמפר!:
~' t: כו~מקיוכr. פו,

 :מfור

••• 1_ 

נאיניםחרישי
ו'מגכן"נכמרגפכ'ו
 Iוגו ~מר'טממ

'רו ר:!ו)ד S "ו::וייכו
c ~ מכי::וjכןכו'::ו

גרי)ונרעבכניכס
 ' pר pנמו)סז::(;נריס

,:ייי:וסמעכי
ס!בככ •וגו'כ'י,וכ

ומ"ר'זויכ :tג"כמ
בככנעוי::ו'רוובכור
 ק'«(ונ"כמ"מ,ז::ו
 סו::~'ק S ')ו~ר

ז::ועירוגומויכיסס
'רועורוממ"ר
ססונ P::וכנטו'::ו

גמ t:Pו rרוממ'ז

.... 
איתואהבת
 ,ר"ע~עניוארסי

 •כוןככוע ס'ו:: Cמיכ
 ו::ג'רמגכמ' Cורגי
נננכס::וזסגר Cפרננ

גיו'ימזJכננוזגרוכ
גו Cט'fוcןגז'ז"

בכ"ומפ!:ר(רגוגכ
מימ"כןככ'!ממר'ס

 :פירכירכמכומוע'ן
 ו::'מע' C ו::'כאהבי
 Iכ,זרוקח ("כ:נfכ

 '"כ Cנ'רוזמ'ןמסכ'
דרניכ D Pינ"ו

~ 

יעקבנאוו
יככפוכ"::ועעומ
ג'ירחוג'כ::וס"ון

חומריס(זיק;רעכ
כמסcןר::ובכ::וננפכ'

iס S ם:יומסיי(,יק

 ו::ע::ורבככמגפר
ר.,.כןו-"גוסוח

ונר'מכר(ו!::ועוכ::ו
ס ,רנוסוומ i1כ

 ו:: ,כjוס ו:: Sר Pםס
וכיטסכככקר

 Pנ'סכ Pנמיכוקו
כוסמ'ן::ונכרכס

i1 קרנןסומעמ""!: 
רכןקכג'כמו Cו

דווקחריו Sכופח
סfוIומ:וכ::ווו'רו'

י' Iרש-יודףכתוכותשניפרקשנתארמלחהאשחש"א kמד 60

נעונכ:'מ t:iגרעוכיס'רבאוכנסוכ"ר: .ריקכיס:ממתיבתא ס';:ככfרמטרכויתfכס Iסנרורס Iנס"ס~יסמסרנגיסרנ'סנעוכ'ונגי ו:: Iניס t:i-יפירונ'ע~
ביצינא :בוס t:i ~נוfכןכרוך 'ס~ t:i ~וכיהייןבריך :מכ::וינ .מרברבא"ק D t:iרומפווכ/'רבכמי'[רבאיכ'ס: 5וקות f5כרחגוכיע"פ~תקן::ורברורfכוי

 )כl f/עגח(רףכ l/ככגרמנכריגןוכנ::ו:קפגיותר Pק~ס::וי::וע~ .רגסורמס::ויספ l/רמנכמסמע'גן .כרו' I ,/l.רבכ~בכ~'ואטרי : ] t:i/lגכג::וררין Pר
מיגי::וייי-ורי Iרגפקויוחגןררכ'"סופרי::ו jמנכ'מכו::וררניסופריסבמ·רןגורהגיגסכסכפג'וכרקרוסיסמ l/תוכנטכסיסמווכרגהוהורמו

כרי(ס~סס .אתלת :כתסגרוכפרסנרסוכוfכ~רב :כ l/וקרכקוכ(סנרייממ
' S פרממכממרקרזרק't:i ", רכמiמכפיףמזררווכקנכמזררוזרקנפקזקירסלכיממתיכתאאתיהוהכינרי(ג'ח:~ P I ,נמ
I ה'ויליהומשרולאפיהמו'סרדכיאמהתאחמרי'וגס"געג';וחזררומקנ;מחרורקt:i כ!מI רחקכומכוויג.מ"זרנגנורכt: 

סרוככ t:iסוע •כוככמשוטיתיה :וכו 5נע-, "רסכ"גומנס t:i ו::כיהנסוכזכמ::יחכיכנפרק
סיןכiרו ,שיטתית :נווכרקדסס'סכוצינאדאומתיהומדכרנאדעמיהרכאווגטכrרמרוזורקמנוקומח'ונטכסי'י
וכתגיג.ס'ייס •שטותית :ווככAוו :לשלם )מתייךנכרירדנחוראמ)::וייכג l/ממנ~ייו'וכגעיוומ'ומחך

 :י"ג'ימתמגiרפי'י'גססרכיב :י' Pגסואלעאיכריהודהרכיעלעליו~מ.רושםחסמס~סוכפרס iגסג" ' t:i~פרוכתכוכוימ
ממסמי( t:iמוככע~גקור'י .ככשוראורמקדהרסשלכדנוטלשהיהמכמממ;מכמימרכיס::ווסרכמועוך
רוfכ~ t:iגלחככה' :עכיסוכ~רסריןשמואלוסחורה'ארכנאהכלהואמרהכלהלפניזירמר'עגי~מממ~קחכומיועורנמגמ
 :נגנויופי~ג"וכנסוכוכiכג;ין~גכ t:iםסי~פ I /,ר::וגtככפרסגרמספירוסווכוכי
תוספותקאזירארכיאמראתלתמרקריצחקרככרםמרהכתמגנרוכרקררו::וסמהכחמרקר
ס-יטוו t:iכפר"מ ,גסכfכשיטתיחאע-באפסיקנפשיהנחכיסבא iלמכסיףגיחמויס-;רמ::יגג::ו~פכיסוכרקייסמ·גסי

מע"גמfו)(יסעי'יו'ירטעמוראמפסיקדלאוגמיריע"לכדידיח iכידנוראטכמסמ,כווכ,טיףקמירמ Iר'רקמוכר
וכי(גייס.. t:iוכ"וכמ'וכ'ןוכמססוירגמאמרכדראלדוגיאיכדראד Iלדאיאלאדנוראחרמרקמרקריג(וגמכנניסגעריסרמג(
וי"גג(זג~ניג t:iזנווכג/ג'iכ/ו"fנ •חר!להואמרילסבאשוטיתיהליהאהניאזיראר'נpמררtיfנמע"בזיכןגמכמחמרקךוסומ
רסרסינסמ t:iגעין~יסרגורמרעמורחרוכזר~וח •וגוןנררמ;חךאלא : Pורו"
טיכם)וגזרמ)ווכ)ו» 'פ(נכ"רגרמוכריג(רכ •סלכאשפותיהלהוארמילמכאשיטתיהגזממרי'מו Sנמrר';עמוררfווי~ריי ('ך)ס
ר'ירטסיגסמגעיוומ·הבכניךמרוכרמ Jרבנליחאמריומרקדאכתפיחלחמרכיבאחאכנכו'י"גחגירוסגמורופתו"וסר'ק Sגכ

חוכיממוכרי~נrררוירירי'יגיוומפסק'יעלייכודמיאאילחואמרחיכלמעבדמרייאנוכטגמתי'י pס'גי'י '..<דמרממר Iובכ"
קווכיסררגרמסינסמרקיfכנמ p::ורי(כרשמואלרכיארמלא'לאלחיינ)ואיככשווא~וכנכ~סריק 5 ו::יגזסקכרכרגר ~"ר • 'ו"

לללקיסרר..סומ,י" ,ורג'ככשורא :זגחמ עלחבבהכדישבעחכלכלהכפניהמתכמותריונתזרכיארז.כנחמניוסרוכיוןגגםור)ועגיסררנכייןננווי~גיס
 :כוותיההלכתאוליתכעלהעגיוגסמןטרנ-ימגכגין~בכורנכגכםורמ

תירגוכו
א IIחריtפנ

יוrה"' Mה'ובוכהייי'וםך Mרוב.ב'בוון '''רפיכךה Mכ'שוגופהע'בוכהשכחן Mר'א Mנהיו Mו' •לש'וםך Mבוברוך '''שופ"יש'םיוכח"ךבריד
 :ישווםשהביאו

יעקבעיוו
 Pח s 'רכ t 'רונכןכככיס Cרמוטח::ויסגנס r;Iנפכ'כסדסמכקד~גדכככ'ס Cימו'עקג'יך qדנסכ::ורי'ורע"ומינמ::וכו:: tע'ר:ינגממחוינ)וו::ו)וסמסופנ'!דככוח'חיי::ו
גרגחינס'::ורסס cו cכיעךינ qדסגזו~נוכככפיקי OOדמע)ונ c' Iגירסיכממ~ממכקר::ורנ'מח::וךעמי::וכנ::ווכ-יכי::ורו cמ Iוגוק'סככנ'מממינמממח' ו::וו::כי :'כר Cכמ'רו

מפוכסס סיו:::!נפ'נו crPק~כחנעח' Iרכמכייכמ'ר~מכירומוסמ . C 'עמגרחעז q נ!!"כ::ויגך::ו"גרמדכרכחדמחח Sג"קיסכ~כי i:יו~ו::ממ::ויר Cרעגעמ::וס!:כ"רחעמי::וו::ו
 :ככמכןכייחוחכנכח'ר'נר י'"::ווחכמ~ידס C"נכדמ"רינןייקוסגככיירומ Ci1נכרגיפסוקעכגיחדףוע::ו Cכגדמ,חמ'כ Sו"מכין eדנסורח'נח Sכנווזמימיס P;מו"
כ'דסיככרחס .כבכ~::ובככנמננסכז'סכבכסגוגכסנפנ'ג~ ,ppורננומרן Pיוכריאקיפח' cנמסר'ובכ"ןכס cכ"מ"וו'נריסיסנכיגוננ(יכזחגוכ'וfנרוומרסמ(וס

חיסורחבכ'סכ'בכנדזכמזוטחיסורח Dכחכרכיבכנזנעננוניכזףנבכירוניןריזfוס'י .סגנסכ' cכו"יקרסזסז:כנזכועכ ס'ס:!מכבכמ'נררי'בכובככ'ו:אדמוזסכסזר'ן
כמ"סדfוםרp ';: cגווסככממכימוחם'::וחכירו ס::,יז:גזימעחכמזסוfכמר'סרנסגונבכגיסרמו!:סזס"סיבכקנז:י pבכנובכזונכנףמננורפ'רננסזfו'מח i:lכננדרננזחפםר

יוסףעץייסףעףנ
 6וכפגיסססררוכמוגורגוכוגס::וימומפוי::ו::ועיס::ווכןסגט~תעונ::ומכסוןימ Cכו::סוחחףו::חמר::וו Cפירוכרמ::ו •זכסויח'כמ Sכר Iמת' mר"ירכג)ודעמחרבאז

מ ~מ~מfוחרוס ' Sנמרנ' Cוג'נכסגמת'עכדוח C '''גמו::ס ;jומ::ורוכמתמכ::ו'גכרחוחפ'סכעמיר ::וינריסrוסגטג'ןוכו::מן;כו;תטמוכומריס::ון 1 "טורמוטגקרrוקכו::וו(סזריכסוכסבינס םד,,"חכ"יריסנכו~ע~ירייקנ~ C Iוגונסכונו::כ"רו'ןככ::וסטנח"ר
וכיימפכיועכונר jומעמיו'מותןשככטכטכ'ןככןחכחמטוגטןגככסו::וז::ונז::ומי'",מוכחרדמנ::ווחחפ'סדבכמחנרfכזסוסדמע'כח P'נ P ""מממכידח"ר'וס"נו
גממיס'(סוכרמתשמוונפיןמ!ו~ממסורונונככתככרוריןסעמיסןשמין iממ::וור ,,"ונו cסמננןמסוררון Pז'זמףסכרמורזס"כודכרי-רחיכח 5ככוזסזרנוד"ו

סןכעמיס!ומימומ!וככ"פ'!סךכר'iIכמתמrוקכ'סטמי!מןו~ממ'וטכ'! iממ~מ :חס)נ(ספ .כווננמ'רסחךr:חמ :!(! cמ
מוככן:;ססשוכ'וממיטי! (' Pגטככרונומת'רכתסמסגתממתטטוגי!סרמיוני!ממךפרקמ~מממכסשוכי!ומיןסככסגrוממת jשמסרס'וס"יסי!ממרפ"גוכורמרס

קשישסרמספרישסס::וומ(ויתגןרכ"מתפר'ש~מרשייגתנ:טורסוםי( )'נממטנכרך(נכרוךככסככטגתחס~וכתסתיששכו'ןהרככיס'ן .מסגfוrושכ
::ומניחונרוך Iפ' .כסנסמיית"ןרביך :טעס)כרכיטורנכ'ונריוושכו::וומוזר::ויטנונריוכ::וטניריגוכסחיןכמייגוכ::וגן::ורנ::ו ו::{יסכר,ערממו

 :סrוייוקורסיור'ןנסrו'~סכסמייrויךכ::ויוrוירן 5ז l/~כפח) I(ריטנ/~ס~וסס::ונימוrו llכ::וס'::וימונרג::ו~סכוס
מחרכו!טכמחיווורקמוכקוrו Iחכוט~סי::וכירסנ::ושומנ\יביrונסככחת::ומכ'כנפרקמככר'כ!כ Iכוס/רשוו,חמווככקבכחחוזורקכויןמכשסאתלתח

ת~תמככומרקוךסוסחrו~ת"רקוססיספ'רשו~גןכת~תמכממת~ת~מ'מר Yס'כמו~ךכריופרס'''נכ~סקשס'רסמסרס"מ(יפ"ת)וכ'כרכעיןומ,ו
ו::"פרסמ~מגפרס''' Sגס"רפרקךפ'מספ"קיוסירוט~מכ"ונפןככ"רטמפורם"סע~ס"סרש"מפ~'כ~מוכוךמ' .ג l/עסג~ס 'כ!<~טמרקך'סמיגסישמר
ככימרקיסיסוסומ {'ע~כ"מ'סרךסרכ'ע~רוככסמגמרממינכומ~חחמךג~"רקייססיו{מסססמ,כשיסמרס{ססככוסוסנךי Iנכמרר'ףסס'ס
עככייחספטי,{מכככס~תרזזזנמור"~נוככרקושסיססיססכשרונפי/כסנישוסתיס{יסמסכ'מ~קככןז'רמרניfוםככרוזסוולססס~סס,כוסוטוכ'

חתסטריחטנככרשסי::ומע"פשמוחכרנמככממוננך Jגמכפ'חכחנכסוכחס::וסככסוס::ווחסוטש~ננומרקוכ"גש::וי::ומכנכמ·נרכר'ן.כוורמ
וחיחנככייייימרחח tiסינכח~ננ"רריכ(מחכוןפירוסו{בניכשגiרנתיגמוכסנישוטתי::וכי::ואהבי :מיסככיסכט::ווגכנייס ,נגורקומגז.<ויוrורמו 5ע

שיונתותיס Pש'~ס:ואסריכוכסקככוסיונככייככשוס 'ו::ו,"יוןכרמשיבשמוקמ·סנחסיי(יrונכמחככרו~מכרויי/ויוי::וכי!ומפטק'ר::ווטסיכסמגנכין
מז-רסג'יישוססךטסככנוסגכ::ו~סג'יקךוושכ'סס '''כ;:ןר{סספסיקגשסמ"נריכנכככרוחספס'ק וf{~נכס { l/סכקרסי'~סרוקש'מייסוסרנכגסכו
יתגןמ"ריכג l/מטמכזסזס'רס'ססכתככיךותונככסוכס'תטרסיסrויסכזסינכירג{ססת"יומפכ'{גןשכזססונעסג~ומרש'סrו'ס{יסמסכיךחמריסמ,גמ
ממךזורקרס S::וכככנכסוהוגiכוססככמ;;;ונשסיס .שונוrו'ס{סואסרי :מiכ(עמודכז\י~ח::וזנטכי~וזוס Sמנכ{מוזרסיסר~חיירקך{ווכסזומןש"קרס
 :{זסזכס{מ::ור'קויננכשותוככנווככו Sעככג::ויגססיסריכ"ממiכfו"ג ו::ז~וג::וז::ומפגיככזחתעור ' <'Iוגק{ו ו::"ע::וכככןוודגככ"ש .ןוכפרש/זmךו"קכ{

 ,;.'רלוינטאיזט .רענטאיזטכ) •ובפט Iאנלרי'ן ), .לינט iפאכלאבץמ) · 1רבסןתהם



יןtןםיךלאחיכרש"אכחכזיזרףכותכותשנירפקשנתארמלההאשהשר~~
 : ~" Dטחז-ו!וא
סכ'איויס 6ככב

מממענ'י'וכמ'מ('
-סז(ן '(ם(ככ(ס

 " mדור(ממ :I 'וכ
fכ' fI '~מרוו":יוכ
ככודמסכך:י~וגממ

סכ'ססממדוסמ
סכסד'נ :(סםכמס)

כנקדוס'וע'נ'ןכ
ע'ג:ממסןןכסעינ
ככנדס(סדר'וו::סר

עמ :Iמה :עימ
כממוכ ':.r'נרגידגגס

I) מסמגכגגודוכ
ך \ '('גונס Sרו
דרךע((סממג
I: וסגגמגנרסגגס

ו:כומfוע'פעג'ס
דרועגכ'כו'גוכ
(ספכמס):ע' Sוממר

גןכנ' (Iגמג'כס ,
ט S ;:I'גמו ,:מ'נג

 1 !'עג'ח :נג'ג
ונג'גס l 'מו(נג'מ
ט S .וממ'כנגימ Iנגימ
פסוקרו'רIפ :פיכ

ימכ: tג' ס'(ם(זוממ

'קרמהס r tiונכ"סכננכמת Iויכ tiנכ"בכדבכדי Iכג'נוככרהקוכ tiגככו
ווח :וק"כסכיתקור!ר מ," Iוגכ\rכנכקרrכסימגיכג"נככיrכס tiסמ
'ימר\ספ~כגכורוכקג!רכונעפגכורו~פי .וגו' ~ 6יפו jמ~גפגיוז'י

מכוג:רחגעיןרfנרעחמגוכ:רחוחמוכיריחיומככרררחגק t:i t:iגככ"
 J'יוגווג'יגימחו~גכורוIלי( Jוגגרוקיע
ר'יר"וס tiנככחוסו tiרגגך מ,"גפוכיי
םמגינככוסטוגגיונמדרגיספרםת

כזכוסו tiדמסמ Iגממר'ומכוכפ'גרככםגי
 :ג"וקיrג.וס' ti "כונכנכעומרפקימ

כפכעפי' Jכעוו .ווכ'ייז"המעון
t:i גרמ'יועורעג"גכמקרפכוע'י

מיןפיקגרמ,!רחכפמיסכע tiפג tiגפו
כר tiמעוןכקרחרקיעיסכז' (' tiרוו

נגיגסםירסחונכרות tiנכס"ג tiג!"וrכ
כפ' , Iוגו l,iJנסנכומח : tiבכ" Iוגו
 : tiוע"סגחגי'ינ"רג 'סהוסגהנוחין tiגו

וקחוווכ'פייוממ~חסחגי!רמביאין
נוקחין'גגןווכ'~רוווחרונממ~גס

כססג'יגיססיגריס tiרגי'יומ tiפיוו!ר
גחטוףגקחמוגחי(מזכיי'יסוג'יוטיס

'יזגרו(נככוייוrכינסס tiגי rגנכסס
גהוכסנריוגנכ'י"ר,גר'יגוככרכומהככוס

גרכ'סגחמ!וממיגוקוגו' tiחרגייוגכג
גמו ti~פויטק;ג'יומגחסגמגסגרמייחי

ti קוספחומזגיגכגמומייסr5 חומייסגך
 :וק"גקכגסספחוrכסגקנסעגסיכראועדמאבולאגברי )דחייציג Iבגואמר
גסכנטילתהאמר Iיוחנרביתימאואיששתרב

דקרי Iלמאוה"מרבואשים-::tבינטילתהאףרבואבש'זtיםנתינתהמהכנתינתה
 :יעורא tt 'ליהליתרמתני jלמאאבלנ]"עיז[רףותני

סותךיריס'זtעהידהזזהלאהזה jהמעוהקצכ iבזכריהאוטר'מתני'ע"גכז[דף
עצמו]:אדםמעידעל Iאילואמרושיצאווערלירו'זtליםעכו"םשנכנסו

הימנולוהוהתניאולאתורהענדואתשילמודלאדםאסוראדינ"לא l/עכחדףתוספות
 181רינחגחוrו tiנ .טיעויחגי'י~יחרנכ:רגי Iתפילישהניחאואפו"'ירופוסג] Hעכח[רףרבועששאואורבונכמן:אבלרגכהחקככוסירעכירנכטוס

עברדאיקדיהתםלחירותיצאלאה"זכבהכ"נספוקים !ג'~קראאורכולפניקויר~מננכזfכסמעיגןו"מיגחגחונ)וחמ,
 :בניםמנהגביהרנהיגקאמרינ!כימדעתומהעסקי!גויסמסמנטגיןמי!הגיוגח
עברוהעלוהעדתיאחתפעםהעדתילאמימייוסיב'ראלעזרזא"ר[תניאשםמנחכסרנגככין '''וגוגימסקנוי"גרי

צדיקיםשלנהמתו'ומהחהשתאדעתךסלקאהעלופיעללכהונהחפי~ורמסוריסע:ריינגיגגמנטכין
ללללללנכיריככפנינדכמrכגיוגמקרירכמ Iגמח עכדותהענקשואאכ"שאעצמםצדיקיםידםעהתקמניאה l/הקנאיז :נגסי ): rג(",ווקמנ~חיןנחגז

 :יהורה]דרביבאתריהואסהידואזליוסיררביברתאיהחזאפיעללכהונה
ומביאיזמשפחהכניבאי!לודייגנתשאינהאשהנששאהאחי! Iמאחרקצצה!פכיצררת"רקצצהנ)מאישם

פלוניאחינושמעוישראלביתאחינוואורמיםרחכהבאמצעאותה Iושובריפירותמלאהחכית
שלאלדורותררגמאלבםוקוחבואובזרענוזרעויתערבשלאאנו Iומתייראילוחוגנתשאינהאשהנשא

 :עליהלהעידנאמזשהתינוקקצצההיאיזונזרענוזרעו'תערנ
תניא

 lיוfנS'~מ!רמ, tiוגוrכ;רוכהתככיתמניסכככיתיוכחתגט~:נ~ .עמכיריז
(מפיגו)סהזכמrונכעניייןכסהערנין 5רווחיןסינסחכוכוסיןונזווגזו
:רסיסשגם : !' t:iרקרונפ"קפכונ:רמ .רח"ו~מחןא!::ילו :חוrרחרון
חימי":ר'יח t:iגגומוי"כ"יככוה t:iע~י'יסטיפימו::יוז'ירויטו)ו( .עגין

~פיגן tiמחוגגנורו !'וf'יגגןנoכ'::יס
רפשת :וסנסימוח tiיג.תוגרינ'י

נכגפכי~סטענוגיגר]'וגח~וחי Jריגיס
 :~ררונמ~הווזכ jכפכייוסוחגחיגומגח

 ;גגנורויi:tנמועכיונכגייזי! .שיפורי
וכסנכו .גסיגרחמחכוכחגגוידחייצי

 ~ t:i •נטילתח :::יקכוגכריי'יוח'יגכיו
גטיגה'יכסיגי .:כנתינתה"מגוהוית
 ,רקיילמאו :נטכוהגמורוכפנכהסייגו
גfוערייןחנכ'מסגסותני :מקיח
 .רנכ;רכי Iגמחאבל :גהגמיריססגס

וממיגמ ,ינכויח tiגי::ילית ;גמחריס
 1 '"חגיו~חוןירגfורגממ!סמעיכ!

קנוותכרימ:רעסקין~ויפfוס P;'1מג
סי'ויrכי 'פ(מחחרוגנטמנחוחכגכגממ

ככסר ,אפוטרופוס :גןמהי 5מגנ)
 :כסחוי~וכסוכיחג",כיסנירוככסיס

מיגחוממייגןוגמ .~חיווהח 5 'ג)כז"ח
 י:: kיוגממיגי'ייזיף'יו'י~מרסחווית

וט"נכחווי!נןמגוג.גכ"וגגי'יסכיק
ג tiנחמתונ :rוווסגומר <tענר tiר'

יחירנןפכחסיניג tiזכנכויו ,כריקנס
רי'גחrוריסחזא : ), r(רףוחט'ן tiני<.כ

ואסחיר :נגווןהיומסגוחגקו t:i •יוסי
חוגקיןיייוגמוסס .י'יו.רi:ורוגינח:רוי'י
מומ .דוגמא ;ג::יגיס]~נכגריrווומ'י

 :'יגfויסגרוווrוזגיוןוסינכן

וזההכלהמלפניהמתאת Iאמענירית"דשםט
עליואםרוישראל,מלךםלפניברזה

ושנחוחוכלהכזלפנייזtעברהמלךאגריפסעל
נוהאעבידדשפירמכללשבחוהו •חנבזים
עלשמחלנשיאלמ"ראפילואשירבארמ

איזכבודועלשמחלמלךמחולכבודוככודו
תשיםשום ) 1 'דבריס(מרדדאמר •וחמלככורר
דרכיםfו)הפרשתעליך'אימתושתהאמלךעליך
המתלהוצאתת"ת Iמבסליית"ר •הואי

כריהורהרביעלעליוארמו •כלהולהכנסת
המתלהוצאתת"תמכסלשהיהאלעאי

אבלצרכוכלעומ Iכשאיא Iבד'כלהולהכנסת
צרכוכלוכמה jמכסליאיזצרכוכלעמויש

תריסךדרבמשמיהאוניאברשמואלרבארמ
תריסרלהוארסישיפוריאלפיושיחאנבריאלפי
עולאשיפוריאלפישיתאומינייהונבריאלפי

 iעיו
נגינ'סמרחסטוגז'ע qד !tניומגזמ·ממס'מרנכמ·סויססמג(וחכיססמג(ומנ(iו
כ:כד" ' Sמכחסגמחוספומוגחגו .סו'ךיג'ספרשת :ס :Iמבכו::כמגופו'וחי ו:: cגמ
סחיטפוממקו::סך(מ::ומיווגיינגומזו::קרמגג'(חמר'Iכנח(ו ,(נ!Itךג '(ח::ווס Sמ

ס Sרחס '''ו~י .מונזנמסמנוזח(ןסfוגנינג'נ"ןכ qזגזוכגCיופרקמס(סדר'ו
וס tמ '(מ:!וס Sמ'גגו:ימיזוגו'כממנמנור'fווסfו"יס'סו:ס :Iומק(ןכוגכוורכר~וז
וס Sמוסקנממפ'כוגו::;ומבכ'ן 1רfו'וממרוס'וזסדר'בכ('ספכיכ'מגמ'סכמממדPסס

·מסוג t(סrיופסוrיס tקn(גס'מ(ג'סמס('נ'נפ·ןכוrי tנפסרמנ'סוג'פגחגמ'סוסכגחמ
ו::נמוסונגומזזמסדממ("ממסמוסומ I!זגו'ח('גממוסגסד::וומ(חמר'סfוגו ' Cך

מכוגפרקוגןמס;ממ!:סמקו:::וגךו( 1 ::ג!כרקגחוס' Jחגו::ם'רחוט'מקו:'סמגמ'ס
גןו(חמר'סfו(ונפ'מכמ'ספג'ג'כח(מסכהמחנגי Sוהוסו Itמחרווו::ס·ס tמק(חמר'ס
דמח("גטמממ'עומ cכפפסק'גסמגמסכ' ג'פ.::ורסמג'סככ'נג 5וג;כיג •ג'גגפרק

 •בעשיטםםשאבשנייוען· Cג •וובארשידיע Cנוועגען·פערישרענע .וועגשיירע )~ . 1נםחורםה

~ 

נאוני!::חרושי
fוסרנפסוקממ(ס
'םזסק וf(נפ('(ו
רעמ·זכזסכפג'
מ ( ,כ ,rרק \('(ק

ורסממיסמחס tס

מח t •כמ(נמממר
 וf(זכס'רמס),כמ

C דןופןךכומריין'
סנכר 1ג'ו(וע'ס
גככסכזיר(מעג:'ו
ו::יממרעדיזןמגמ
 tךרע'כועוזע('ו

 iן cמכועוז(מ(מ
::;מומו " :Iג!כ'רונגד

סממומרגד eנגסונס
 ~ :Iוגמד'זוועד
בעד'ססועדמומו

;רפנכןכובוסכפגמ

0.0 

איתןאחבת
I: מ '"רגרמומכ)

 •נכ'מ'וקרירמס
 'מ( Cג'רומ·ח'ועוז

ימ p 1'Cוקיוים'מס
ר"גר ::ו'רזממר

מומר tמדסקנ'ס
יכןfב ::ומיסמ)ןע
 ,פעמיסג'YPומ

'ןכח'י :Iכ"מס(' I:'Iו
רמס מ(::ומ(::וגו

דסקנ'סוכו::'עמוקר'
 :Iנו::נכרן

יעקב
מסכ'וגפ'( . '(מ::ווכ Sמ'ט :I '~גמ'רוו ~' Sועומדמוג :Iיוס Sרזמס(ממר'סיגודפרק
ממ~ C::ימכך C ,~ 1::ומנג' 1מ·ס Sרומפ'(ומו(זומ,(וגמגמ'ספסקס S '(מ 1 '(ע(מ(גיס

כמ'ממי Sמו~מככוזונג~ו( I1(מ 1מ·וס 5מכמקוסזמיפכוס'יו( I1מנכוזומיןככוזועכ
 '('(!וfכמנגומכע('ןעכמוו(גזומז(ו I (זודמ·נחנקכ'וכ .ו I'מ :Iנקוו::סרג'ו::סfורחו('ס 1מ

(מכוו(ססםומעיומ'ו j(גס\fנוס 5מכיגסמכיג'גנוךנו jומע' t: jמ·וס 5מסוכמק
זסרוfוסכמ(גוחו(זו( Iס I r6נמורסוגקרומנמעוךרכסן(סמfוססחסמו:מ',גר"וז(ח
ינעמיזסכמרעיס ~'סקנמיז'בג(מ(סוכמורסינכ cמ'סעמ'דסנעי('וו:יפס'fומר

עקב Iנאווס Sמג,נמקוס:::ומנג'ו 1כגעודונסר~רfגכםרקגזfו'חfננגמז'עמודפסןממ::יזגיי'נג
וכס :I,ח 1נגסו'מ,(ס ('מןס Sמכמקוסס'י 1כגנ'זויד~'גמסו'ךרג'סמ :Iפרסג'םסיט '(;:ןמכסמגסומיג

ו::גג •סו:גדנומ rמ :סחוטםומקוו::rכיגכ<ס :Iקכמ
כ(םרt:'רמ'ס'סממך
דמ gנכסםגכומס
מו::וכlסןמר :Iמ jסז'

מעג'ומכוייןכח

_8_ 



לרףנתונותשלישיפרקנערותאלותופפות 62יוסף~ר
גrויכ,~רפייסכייס~נרסfכrכירוAכיקגפטוי •גטבזכ יי'~'ואתמרסיענכורמכגעוגסננ.)(טנiכ 1נכייג 6ר,חס .כוו'נכיס Cכיריהבלבנך;,ג'ק גמם~~~,ג~

 1כונכ' C'יiכ 1נכפטויכ"רנכיתזכטי'ימ •טכזכהמ :כטכת'ירכיר\קיי 1וגפ-יויעכוה 1נכבכגנכוכטנכוייוגכמ,נכfכסנג'יכנכקוסםסמיסכ'גחניכסן
 : ] i~1כםכונכ' 1נכופטויז~י'ימגפטחיוככגרiכ כf,\י tj •יו'י"גא~ :,וכ'וריfכרכמבכגנכווכוי tjכיגוכיבככ :iI:יפייןi:יתסמrיתיוכבככוירמסורגטוי מ>«כגכ'מכט

רכיגמ;יוננכרריןכימכנכיiכמרנכטהבכי 1וסfכיכיסי;מ •fכוןסגיריאסוןרכמםסימיכזכגןכוכיס CY 1וכנככיי 1גטוככי)כ'מגכבכגנכי~כוכימסנירי ~~~~~ b ;~ נ:~
 :ומ iוכרככיוכטכסכ"רככיהמרכיגfויגימוכמונכוגספחיסגגיסורנכמוי tjכקמךג'גע"גר~

צנים :מוסןי'י 1"ור •יונס tjכיריאסןושלישיפרמונערותאלוהמנכרוfכס •::רר rכ~יוג~מסכוfככסנככיו :גז';גבנ'ןע'ג
מס •נכיס Cנייד :וחוסקוי •פחיסגכנכנכו 'י:iו:רסייקז:)"נכ(כריטיגןו'ימ ~בנ'~ ~כ ס~~~,,(~
 i"כ pנזייfנi:ירסעכפורעגיוזככמ,סהיההקנהכזנוחניאארכי[תביאע"אלדףיוי"ג~ומטנכיסכירימננכחגi:י 5ז'יחוגי .·ן

__ e םoםכמיס"םסבכנכיספחיסכיס 5נכ:חוץי'ימכשכתהכפוריםיוםאתעושהגויהןמובכוכנכו~קכ"'יםיחסר:יייגו
רi:יככמןפיםרכfכ •(אח"כ :כפטינכ~מ!ופטורכבפשותמחייכשכתמהלתשלומי!תמנכר'ימסרi:י rכ:ייגטרךוכממככוטיס

(רףסנכiונכיכפרקינכ"גפחיסגגיס'י"זר I 11יילמנכריגן iגi:יימנכיס tiכיריפחיסיכחנארניםחררשי
טנכיסכירי"יכמגיגממ"רגמוכקמר:)כןאבוחבדרטמוכוכוה!אףומהתשמגטכייגוסכיסמנכיע"יכפרסכככ"יגגכךמזס,וסמ
גגיסז"כיםב"סופי'פחיסנכגגיסחוזאדםכידיאסוןבא)(שמןתנארמאכייאטוהקנה]כיגו rכט'רחנכגfככי~מנכרבככיגכיגרכיסמכגכסכמרמ,

מ .} \מ 1מ \ממ 5מי~,מגכסקיפיי  t1גכרכדרןפחיסגיס 5רקר I ((יטגפrכיסאסוזמהשמיםכיריאסוזסד)(כראשיתונאטוrכריiכיר'יימ(ות 5ד;י'ימריגהוכככח,,ככעכיכ,ר fcו
h ~~אסואףמתשלומי!פטורארםכידיהאמורנכםרכמהיטתונמ"כמזכמיגה'י 5וגסו ~~~גכ,ס,~~ק~כi יקור'יכג'י:iעקכררוונכוקספחוC גי
 t:Iו'Xיגi:יןנכנכר ::tכi:יהכויכוכרכירו.מתiכיףחמשלומי!פטורשמיםכידיהאומרכסתר 1מ,רגתיככותמ Sגרו'יממ"כ,ז:יר:י S 'מנ cנ

 : )כ"ע(,מוס)ר\רפוריסס Iגכיס t:iננפרלן-לי~ררגיסננכינריכהינרקימכ I/י'וכחנכמיכזיתנ~סס":'!מכננ
ונגמ •גיכין..מרסנירי :rכפס •פחיםר~מזרך,קאדכיממאיאהכהכראדארבה 1מ,רנררןנככגגיסכררןנננכנכrככחימנךינמcריממנ'מ

 Cעכר •נכיהותמרכבכדין :נככךירה rננננינריישמיםדכידיפחיםצניםעללכניויעקככיפבריגסמסfוב;סחוסנכןi:יר rכ~יסכ ',כ, P,:יירגגע,נס
-'ל 1 1ממ jחספ ::Iסרי

כגסקכרווכ~ •'יננ iוכ 7נופ :רוגוכהןיאטונינרייאדםדבידיוגנכיאריאעדרמאמכגיסכ t:Iכניתכ ti't:i רי::זי::(יגו;ככיהו :נרעחטובנכסוכס
J ~~~ וו ~;~כ ~~~חfו' •כנכר:רףיככסC וכפרt:i כפ'ןכלעליעמבאזרך,לאאהאאזהראהאיעמכגיס 5דיסrינכגיתמוהוםרו:iונגו'יכמרז::יסקיג
C ,כפחיס:יקג'סכסנחtכרrגיס 5גכונכר~וממיכתמt:: פחיוצנים •אזהרמילי'יס!"'I שמיםכידיI ידיןכגנוכרגרמנכריגן'יי'יקווכותסתיוהאנינהו'

כרbזנכפיכומריס •רורסהוחיח :(וככ.) , , I.i , ~ק~ ,,' Pו ::tינכוקפחגסווכfכרספיזכסמ,,ממרסםמיי
יגירנושבאמרפחיםמצביםחוץשםיםכידיבהכלתביארגהיכ[מכחנסנניימי ):נ( rרבכ"רנפ"קנךניגרינסגך,נ
כידיוגבנ~אריאוותהמםירחקו ttנפ'שורט ttעק'כדרךפחיםצביםככ)(משל,ניס t:iס Iרננככ]כיסגרבירfכסכ t:iימבכ ~,~~~י: C ,ר~;~~ר~ס
שכrפלואע"פכהמ"קשחרכמיוםחייאר'תניוכ!יוסףרכנאמרוהאנינהואדםכמףנכמיסנכירחנכ~בככי~ןסקרר::יגיוןר,מו~פכרגfו,ממ
ארכעדיזע"נ]ל[דףאלאלהןכrפלוהאכטלולא •כrפלולאמיותתד'סנהרריןנכירחמסבככיi:יסםקרר'יגיוןמךסכגי ~; ר':~ (וl f מ,~~

 • •לללל"יככג:)רף(כרוכתרמנכרו'ימנכתיס]
ומי •דורסתוחיהאומ!הגגנופאוהקסישנתחייכמי •וכטאסיתותבכגיגומ,ןנכיס Cמירמהחוזוכיס Cכירי ;:; fכ '(~~,;, ך~~;

שבתחייב(גרכמנכוננכנכיכוגרנכגקמירi:יהסכגמןס'גך,כגינימ,רכ,
נכיהוהרןדין :i:ימרסבכככבמומכנכוfכרנכוiכנכ"ריו~מגמבכ t:iורגריקfוכ;מגסמוכפטכמט ,וfבכרינכסירמובכגייכמסfכנוזרין t:i (:rטרף ; r ~~ס ~~ר~יג~ג~~~

יי"גנכמורטסכנכרכוכגיסומכנככר t:iסקיככיזכיככיכ tiמנכ"פר'קפרסכi:י'יומפנ:)נכ I1(כס Iפ-יועכממכססוגרממריגןומסממנכרומס •נטכוכמ
pסכ"סהסוכסירירבככיי"כנכiכעסנככנכתיס t:iונכנכ"זעכרייגיגנככיגמ rרחקם~'fוכככחגקכימוכריכטוכ'ירר",ימ'יומ,מח"גהמכככוגגטנבככ ..... 

יעקב 1נאו
מנגח Cכרח,נ(רחס
ךנסינכק sסג,ר
חכיחכח,חכי ,((,מ

נרנכמסגייכסכח
רח,נןכיסרח~,כיס

חטמ,ככחמורחרר
C מגי,יכ,עיגיכנכ

סננכסכ',נרמ,מ,
גי,סף:וזיןחזמ

גר:י'סנחר cמ
:יי:י;מכיין Cעיכ
כ'חיירעק Sכ'גן

,פננכסחיכןכסיכז
 ,'קסזיןחזמג,

מ(מ ,'ק כ;:נכ,ג(
 ::1 'עכ,סכמגממכי

מסרמןכממ~פט
מכי '«י S' 'Pכ,כ;
 וf;fוסזfנגן,חס

' C כמסעסיכc גס,
ךי~ Sסיקככ'מן'
כעכמר,גס,ח
,כמ:ור,רככ " cכ

כרעמססח,(

ממחמ C:מ,חריס
(פכיי,ן Iירקרגן
ג:ימ'סזנרס,ח
ממר cמfויק'כ

סחגןמכ'ר'מ,רחס
כ:וכס'וכפרכינריס

יכוקחי:וחיסעין
כפכיורנו(קרנןס,מ

כיס,ז:;ירכרי:ו )' {1

.' 

רת

מהרש"א
 ~::'::דגופסכוו"נככךמרסכיריונככיfורימסנכקככ:ותוכפ'ותגס'ו1ג"גתנופ'כחיווםיוגמפורסכהרס'גזסכרקוק Cס'נכס .ווכ'מיס cגיךיוחכל

םוכיסניריסנכמורבכומגכרככסנכנככנכפרך'י"ככווכ'מגגיסחוזסנכיסכיריקסכוכגמורס .ווכ'זfכסרנכיכיגכעכיעקב : ] C/lעסנכקככ
כרו'ככנכ"קחרנ tiרנכיוסרנכסךמכמ Iיגומגכיסחוזינגכימרימוככנכןמנכג, ," Sנכוכסנכורזכר I ;יוככמרס 1סמ'סנכיסמכיריכi:ייזfכרר.רכימך

כרו'.נטכוכממימותמרנע:דין PWור,כןמיס tiכיריונגכיררfכימ .כפינכפורטכירירfכ...וסבכככמ tiגס mמעגמוכטנכורכיזגריוככמרסמ,ןר,רמ,וי"כ
וי"כמנכוהסבכ,נכהיסונכבכ"זבככיריכיכנכ~גןרחזיםק~מכ,'ימוס'גתנוכו'י"ניבכ~ t:lפיוכ Iרככסכ'יכמקוסמכיכךנכו 5נכנכור t:iכfורסיגוכfבככסנכיס

הריטנ"א
ש'וכלהשמיםמושיכ"עור\הה'אהצנהזזןתל,כלממךהווהכירכמדרשרוכניבמיוכת'במחמתןנכתרוא'ודכת'כגבעל,אףוכתיםמצביכחוץ

לאמיתיתארבע iדי :רנ.וראימהקרחהצנהממקוםלהתרחקעצמוישמןרנפשישימראכלולקרת,ושמשלשרבשה,לךלמי'עמידמיקרת,
ריצחיםכמהישכודא'כיהזהכעילםדיבם.בוטל,וכאיתםפיריש •כטלידאמריגבעלואףלרת.רתקייכלשלאהשמיםמןעל,ןגזר,שלאמהם'רחק

יעקבעיין
סב,רככיס{ממס,רגןקירססכספיכ'דכרףנ',ח'יכרמ,ממסמ,רנן"סחכי(רמסמזמ 'ר;rסחי(קטכממחחיכמ,ספומגו"ן .גטכ,כ'יחימומ'ירנע ('דכחקרסגימ:;מרכסיים

מרנבניכ'ס 5כמ{סיסספ::יקרמןסכזס,מם!:רחיס P(פסכ'ככ pדכמ,,סי, ',כ,גימיןע,כסוחרג(חן Iמקר'ס(סמרגעיכרכ~'ייכ'ן:;חמ .מיר(, cחססניממירנןקידסו::כ:י

יוףסעץייסףענף
{סזס'ריוכנס'חךנסקסוח 1ח' •כיכרססמיסרכ'רירכ'מ,סירקחכריממאייךממרמ:יfוג P;יככימו'"נכ ;' I '1:חימרממככפרגמג " ס'מ:!ג'זימסיןובארזכי

'רכ 5מנחכממחרסח Iממכונססמר{יזגריכו{מרססמ,ןסמ'סחכ'ריגכיי 'כ, ",כסיעסכוכר 3jיערfורמ:ימרר:ס Cכ " C,נר '" pחמ'גכ'ובכי"מרח,נן
ח,ןי~סזמחמ{מ .יר'וענמוחוכחן{וערכיסרוסוכססי::ימסוןיקרכfנופן{עכמ,'רמםס'סרקובככיממר"fבופח'ס Iכ'כ'סע{מוחס'עקכרמזס'ר
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{ייםכוכר'כ'ן " ''' Pים::יכ'ממרןfו י::".כממקיך:ום::יומfוסיו'קרfוןכפוממיכיfוח'וfותיער~ם{ח וf~'וסףfומ'ככ'מןךוfותקרמםמ'סכ'ךימסיןכממר

fוח"כfוכ{כן"ככ{גכ'מן'עםו jפיt'וריסוי.מכרוסוfוויוסףfותסרנום::יס סי:i }iךחםfורסכ'ך'{fוסוןרקםמ'סכיר'{fוסוןחטם'גכקכיfויסfויןזסךמקרfו
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i:ייi:וכו'וויסידס ,,, '1מךסכ'ך''יסףמסין יfכידמיערוכתקכננכם::ייI פכערכתוע{{וכתן{כו{ככימו'גרנכימI ותfםרק י::'י::{ח'עקכ'רI וכומfוסייןfr 
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כלרםארצרלבא Iמ,"שובמטלטוטזדף Jכתונורשלישיפרjלנערותאלוירtיו

וכו tiע"עכ";וכו'ס l\כחוכוככוכפיע,מיכוגוחוגסז~,חו 6וכו'';בכ"יוןת .כוכ~,ו!רנמסר :ורפו tiוסמיס •ו tiנככינחש :נרייס~ו~ויכו
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רם'"פירוםכפיעופוזומםרfניוזורעורכגקט •וגו'גכיכעיעורבאנfוfונfוfויגווח;פןמר .-cיגfומר t:iמקיסוגכ .רעדכרמגכונשמרת

גמפויסניfורודכחזונסרווכ'ים'יוfו ' cכמפגזוס'לכרר' :חגכסס
מיחימיייחמfכיגן lייורנעיוכנכיוונחשאובדליקהנופלאושירפהשנתחייבכיגיסרסנכיו •וכו'י'יי:ירשלא :גו'!

"~יכןקמ,כוןכרמפי:ריןבגכנכסווןכסוולמלכותנמסראוהרינהשנתחייו'רמי ) ,fמוישו'ירכי,כותרך :ינו'מי!:נו ~'ר:י
סומקיויחסוןזונכייןי'יווןדנfוגכיסוו- " ,---כחור'י'סמוכורסח~י'י:ערנהכירןנכסון

כחיגסfוזורוו t:iככמ Sוקעג"כ,סיןוfוגכיןטובעאונחק'זtנתחייבומיעליו Jבאי jלמrפיאו~גןו'קמווכים t:iזועגוזובחוכרסגfון
עסירבסוfוגון tנכ"סנפגינורכתיוגנביאריאאיפוראלא •כםרונכיכ)תמאוכנהר'fוגםיסfותיסוו(כי :.ע'כס:ויIלחימתי

t:i ויכסfכס'רוכr סיםניוי :קטגיס)כביססווtיוכזווכנ:ו :אוםביויפחיםצנים'ז\,fוגזרי וfכמ;ככביסגטסו.... 
נארניםחרושיסו)וסותריוגם'יווכגירום'יוfונכסוףמרורמזוינמיגזזוכיסמעוומגיןיארור'
 !;{"גוורו""ומויכוכוfוגהמבובו :וק"נעגי~סמרזוסרכיעיפרקשנתפתתחנערח :ככיונכגfוגוריוסוfוט) ~"(ירככיfורוריו
ו" lגנר;~ורנמ ס~~קוכfוגיככמרfורוב ftiועכוו'נכזוומפיוחי "רבילן'מנארעשםלמוציאאזהרהעא"מודףזווגדוחיו'יוכיר'יהכיו •כוו'ינדסיאררד
 ',ננ ' hורומנכוומד'יגיברח:וועורפרפ"יי l\נכ .כוו'ללניסכפו :פרכהסו'יעירכגיבגנו'יטינ

 "ניח e'cכנכומחרנזו{:ויםעיסמרזובגסומ"סע"פכיסמסמעאמ )בt'(ויקראאמרעוראזסויעמורפי:ובגכמגתסמגפו .fוסיחfו
 .cספ{יסגו{fומייעקבfוכ'גייכיססfוככרוכ:וי:ומכלמונשמרת(דכריסכג)אמרנתןרבירכילתלךקוכוריגייזטיטוכעוכככו:וו,יס t:iנכיעכ
 :כיס) ' f (כמועטמסחפקססיסד'יייגוגגגייסמכעיההואמהאיארמלאמ/'טור"ארעדבררבגויגfו:יעורגיס mועפ::יוfומו Sבכענ

ר){סי'י! ," c ( ]ח( 1 •ייו
נרונומוקאדירססוזופיופ'סוףגרממריגוגכככרכחרעדברמכלוני~רמתיאירבופנחסלכור'ליהוfוימכביכנכינfונגוfווס'יוfוכגיכעי

 רכ)"~~ ;'~ג ך'~~ז~כחסגו;ק Lכר~כfכ m5נכסכ~ט Nכווכביוםאדםירך,הראלי~ירבזפנחסא"ראמ;אזנכככןויfונכרנכגי'יעמור 5ם"רוכפיםי
 .'ככrכ •יקימומםינכורכלבבי :'ימיסומחן

 ~\~~:~ר~;נ~~~~שלאלכ"דאוהרהההואמהא~אמרלא/ט Iמ Jנתורןבלילהטרמאהלידיויבא'גפכרבאונמי :כ:ווזייוכ)ומכמ)ו
 "ורפככוי, Cכחנוו::' :לוהוקשהלוהרריהיהfוככfווזוסחו:וכיוו:וחכו:וfוסמסחיר
מו Cוככונכמנכירללfוח 1 1 יכו:י C'Cובוכרומשארואכואשרג)(מיכהוכה"אמוונותואשארהכג)(שמותתניאע*כמזדף :ומסיסוסגוככגיסמתוכ;:רס

 ',',;"ו,'נוחנכ,ןר מ~';~רכה"אבחורההאמורהעונ;ךוועונתהכמשמעהכסותהעמיפכככסיו •:מחומשגעכייס .חמבובו
 " ... ,לכ' •fונכטיובעשר :ננייוהטוו Sיסנtכ

 ccומ ס{,יג{\ז.ח'ןית)(ויקואוכה"אעונהוושארהאומרעורארביבנותיאתתענהאםלא)(בואש'תרנכיכfווהא :זוומםכי"''יוועיטוריו
 ~ר," 6 ~~ו;ין 6~כו~עונתהכמשמעהכמותהערוהלגלותתקרבולאבשרושארכלאלאישאישנ::יופפונקמ)וקנמ t:i'רכינקמfוכהומ

חזרכסונפ~מומח{ח :וירעיבוויענך )ה(דבריסוכה/'אמוונותאלוגיכfוודיר'יומעסרדמכיח:וררזווגיט'
 .גוו'ווגנרוכ~'חfוfוfו
יררחחנכרוזווסואבנייולהיארוולהואמריהודהורבלקמיהאתוהווכיע"במטרףיא :גי'יס t:iכ tחומוגיוו:ווקוכ

 " rנח~~י ~:~נס~ס Iוונמליהכפולהוארזכחסואורבלקמהיאתוהווכי •שויאמחאנוfועםועטרגזויכמרנfו ,אעשרנו
 " .. "םכימעטיגכומרגרםfווןמבגטרגן ק"י::

 C '"ו "נעינרוכ~ועורבאבניבעילאנבראוההואבניבעיעררבארלימאוליקוםבצברראאסיתא
נרו{ט C "סנמייללותסחרת «{כנס'סמנוכבחיוריב)האקשיאאיקראואשרעורבבניקטז)(התל,םוהכתיבבניבעי-

 hנורס Cוכוכנגויים •באוכמיהאתונסזגומוfכגנמוימוזוגו,פעמיסמיקכ
סמוו::כמ'סכנס'סעכ • • ,דfור:רגfו , יס { 0ככוחנכרנח"החמומשיורתיבזבואלהמבוכזד)רת.קינובאואשאילעאנא"ר wענדףrו Iפוכחייוממוכגפרנכיוכ Iו.ו

נרונ~רו{ !;' C(ומל •'יגסוכרו::יfורפרין ):זג(ממיוכמדיגי
טניעיטכ"דכגר{וומעשהבריותיצטרךשמאשמוחמיורתיבובזאןהמבזבז :יותרעגיוםיככrג.יוכ'!כ"וfו
 •••ישכברביומנוחביריולוהנירחרלאמחומש][ירחרלבזבושבקי~באחד,מי tiכירו'מפיס tiמזוומיוחריכזגואל

רבואיתימאנחזזכרבאמרו"עומנוחביריולוהניוחולאישבברןלהואמרי tiזוומככוכזיכוכיםfווכ::יםפעס
 ,,;~ ,fנכ~ Jנר~:לךאעשרנועשרליתתזאשרוכלכה)(בואשיתקראמאייעקבכראחאותנכםימןגס tiוםגסכגנוfוינךומגחן

מינכחוקסכווחנכר :קמאכילברחאאערשנואישרבארמקמאלעישוראברתאעישוראריסלאוהא ,,, }jכ)כ' {,נ ל

וכוגויסכס "יטjלחארמא Hחריטב
קרכןכוfו Cוfוו"ריסבוובבןשא'ןrנהטנקתואיבההיולרהיואירהיאהא'שהזהנה,לרהיאריר ,וכן',לדהיארוד :ברייוהזרב.אגולם ..ל.נרוביםובהויקtכבוילוהשטתים
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 Jח hסינק'\נ"יממ
 '!;ו'רחוחמרפממסוכסרגבערסל,קרלאוהייגוותלויםכוכיייוטוזנותיישייהילרעהסיסגאאסית'לאכלםיהויובשלאכר'ט'ראותםפניוור!.וכרבלבורמחנותrונותןשהקב"ה

חנוrריו :cזורו'נחזוחר Wהרחאעורבמיגיב'רם.כיו Wוכירהוחס' .כו'כניבעיועורבא :"כ vהכארקמארוהייבוגוריהוהב'קושדחתותניןגםרה."רובסיקר Wווחלז
כויכסקכ'כיס Iנכנמיעקבעיוו
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'עסמממקקרוו Sיריוסףענףיוסףעץ
ח,כס Cמrי "fומר
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נכרזכפננכסגוfוככחסfוס :tוקעכי{ 'כIשוכסכנורחמרו(,יקממר Cו:נכע(כנ'ודרמכוןסנריעקנחככ ,
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פאע" 1לר::י C 'נזרו " Cר.  :יגות r(וכ •סרפ\א : iחיי::יגריססיחכיחגמיסיסינגרוגגכרווrזיסר Cכיועכ'כיגייי~

f חגחוככגון)C ~' \רס~ח"בשעחאלעןרא'"זמשכבותםעלינורחשלוםרמסוקממרמסהמ)כסגסגג,סיפורS ס~גכ .איתסאיו :~יטו~] •ו: 
זגמיחסהחייכגיס~מ .סוחרח[כותרתמלץג.ישלרתותנ'העולם rמ"חטרשהצדיiכים..גכוסכrכייקרגנוןכז::יפסר\~ח ~;מו~ע;~~ג ~~נ.

(בא)לומרתחתלח' l ' ,כוגח::יכגו!סיורt: :טורחגר ti •חנרfכ:בתורתמגי-, I 1.- 'זגו"" lמפיכיאלא :ייכ Iו"ירכ'וכוסיפין ננכסגתיסמכס tiוכ •כרוןגר tiהנוטלתאואוקראיוצאות,~רתרסמסרמיממק"ק •רכו'סז:מ,חמוכ Cחמרסג~פני
נח •ריכחאגר :גט.)(רתנרכריתואתחנכוחובהולךאומרתואתחבשלום[יבא]כויי 5נחרחמיוכ::יס iמחזווכטכ t:iכחייריפונ::ור C' Cח'וג{

 ' 1זכנ~חחסח~י:;ןס
D מכיו~C מפרםגרמסוקריגמוגי,ינומסH וזכהונכםיIf כחסגי::יריןכגסחונכרמשכבותםעלינוותשלוםיבאלואורמתכמכti גגרi רגן: 

 :נכמכמג"וגט~ססיס •טני~מאגרשלכתותנ'חעולםמזנאבדרר,שע tt 'ובשעחגיססחררק Sפוט P ;חפיכו iח Pתקחסגוןכ ו:iכרר'ק
C וכקרfוכריזכ •ךחמרחגחוכגריתסידהויללליט::יםכחמ"מוכוכרכסוררוכסקככיעורכרבר'סו

ן::יקרוכ;i:יתקייסר)כוימ,ז::יייןרוiכ Sנמואורמתאחתיראוחיוצאותחחבאבימוגךכקוכןבככ"כגזרכiכוכספך;ו 5מכגו~גע~ ~~ודכ;'~ס
וי Sמסיסז::יוטגרנכירינכגרור~כרrכ..ק~ק;אורמתואתח?רשעיםח'ארמלום ttיאיז ) nמ(שם'יוןמזנרכביריסגי
~ ~~:~ I ג:iרמכוחרגטיכח •::יחכי :ייסנגככיועלים:אתוהשכבהרדהרב)יתוקא'(לואורמתואתח ' 1ת'~כבולמעצבהנ)(שםלו ~כג
קס tiוכוכיח •ררניגגרחכיחבו :.טרי]עיחוחמיןי

חריקמ, •נמר\נכי •אי Pברnי :פריrכיעשרשלשחפרמןגזירותירייבשביןטיכ:ע'נ~כיבחומ
קרכיסגוכןפנסכטוןסוi:יממכירfווכרע'נכמ !':!ןדקה

טמגירוכגנו ):טכ(rון<יןרטחיעמ.חרוקו;בכנסיותבתיכננדזירושליםבחיודיניזנתישצ"דאושעיא[א"רע"אקהדףלה : ~'~.ת~~ ~,בגן~ו~
תוספותרבנארמסופרים]בתיוכננדזמדרשותבתיוכננדז

פרידרנח::יחטגרן'כיטנין:חיודרגימנהצ"טשכרםנוטליםחיולים ttשבירו'נזירותגוזריאסירבאמריהודה
כfוזור tiויכ 'iי::יג::יגינככרןי~יגי::יגחלאאלאעסקינזיבושיעיאטורצולאלהזמוסיפיזרצו[לאהלשכהמתרומת

rכ Hרמיוכררקרגמע~י::יגרפריךrכקחמונאיאיסררגאשקילחוחקרנא •עריהז]מוסיפי!רצושלאפיעלאףספקו
מגכדיגיןוכגבכ;'מכממסוררכמוכםוסושחד )כגזעמית(כתיבוחאהניעבידוהיני •דינאלחוודאיזמחייבואיסתרא

כמור::יכחוכפרטור"'גור Sוכסכ::יגמאתילאוכידינאח)לאצ'לוייאתילאמתרווייחויל lדשiככיוזנוכ"תתiכחjלא
כנ tר:ג.מכfכוכע~יססיוגר tiכר'ירrכ

נגיקסיןסיוי~כריןגיו tiיי:יייפגכ::ילןכותשלאללמדאםת"למחתקחלאו'~וחדורחביא'~וימידינאלאצלויי
כר!ג.פרגסכמ::יכס:י ~יי::יכמוכנגfכ::ייס tiכאלאמשפטתטהלא )טדרנרים(נאמרכברחריהןכאיאתלחייבולאחחייבאת
חכככמספרגסניר 5סנגכמוט~ו::יי::י[חביתקחלאושחדתורחארמחחחייבאתולחייבחןכאיאתלוכותאפיו
 י::יי:iי~חיוטגסיסגנגכוכחגמקרחיקרכמובתורתשקירחוחאנראבתורתקרנאשוחדאבתורתקיל ttד'חיכאמילי

מתיכמיטנגוכמווכסמ,סגריען~כ~וללל
~רגrכוככמרינקמןרקמ"רfכספיר tiאנרירנאדינאאנרח"מיזבטידיניודוזשכרהחנוטוחתנזשרימיאנרא

 jגר tiגיט~יןירג'ס 5קמיי::ינרגמחיט::י tiלדוזשכרשבוטלהדייזמכוערוהתניאשרימיבטילאואנרשקילהוהבטילא

מיר::ימננכו,גר titiפ I1חעג::י ti ~מrכריוכמלדוזשכרהנוטלווחתניא jדידינודינאאנראילימאדמיהיכידיזשדיבואלא
 :::ימודרכיןמיןנפרקגדחיממחסוררלאבטילאמיליחביחרייזמכוערוקתניבטילאאנראלאבטיליזדיניו

חוחכיריינאררבחאכיןוןא]ליחרחבידחרמאבאמכראתחירחוחשקילחוחדמוכחאבטילאיירנאמוכחא
סמויותמחוראחכבאאברייא"רדינא'לכוואידזברחיקאילידדלינבראליחבולחוארמלקמיחיובאאתי

עיניחםחריווףיעקבעיון
הומר;רואר/רו :גכ{י:;ןסוס~::וויגןמ"נכ{י:;ןס:;ןרגכס~:;ןדיח:;ןזורנכ{כרפ:;ןמימחיומ::וי::ויימ{נוממיכנמ~וס C!:יסמו! 5ר 'ן;:י Iננכו::ו'ממדו::יכנכחי~פי ~~פן;:חרגימנ~ננכו::ו"נ
ננחננמרמנכ~::ומ~רקזקוגון ו::י~מ,עימנגו cמגכ~;יכוח ן;: Cוק .נגוחס :Iמ ~עיכוחו .~י'וןח:כו !'וf 5יורח C ו::ח~מגיבנגחוחכןכנכו~ס iמכפטרזיק 5 כ:!:בשעה ,'<::ןכננ

!:~ c גחוI1 וחעירו~חfיכןיר~fכגעןנס וr ימעונססXc !וכ~מבוחיfוקכfונr; וסfרו~מכ\~ c חע~יכוחיכמסC נכJ וfוסכיוכי{ י::י~חנעיfגח,ממעוררוחככזיקפחיכ:) C חוI1 
~חזקיסוגסחגיכו<::ופכונכמרfו :'גמז:גכזיק Icכפיו~סקכי~ובמ,סח.רריסנזיקיס ~::וסfו'גזזריו::וימורסכזגומ ~"ועורס'פג:מ c:כ~וס :ftווחריסfו~ו J:: ~ cוכגדחמרומ
וiIמריסונכ~יסספוכ'IוIסו I1גו cנfוכיונחןמסכזיקקרבו'ט~וממ :tכג~ iגוכמ Cיכור:גךכמסן Jימ~עמוגווזןןסווכן 'וfמ'~מכעסמ~ימfכ' f1כורי'ז'::ונרחמכfכנריך I1כ Cבכ~ינfכ'
גיגמ'נ Jנגו :Iמנ:גכ~חעעיס C~רחוחריסבזסוגיוכfונגוחס Cח ~עיכומוס!:רמח~fוכי fI1ונט~ו Cעיס :t::ורfוכנ Cסעוכ~סיפדוגןוסנ:!ננחו~ומריס~גך~וס :tנגומוממינרן

כיסכס ~ Cסזיכיסממעורריסע Cרfוומונסינחגינוfוך~קרממכןרכזסחמחחמו~ :cזרניזכמ,כרfו:ג~גמורס .גויכיססכחויוחגמסורfוסנfומנסורכיארמ :::<חורס
יכווחסכזיקיסמוח Cכג~::וכזיקנמיחחמנ~נגו! ::I '~מעכנכ::וו rו,וימוונייסנכיס C::וי ~"כרפו::ייינכורז I1כ::וכי I'C ו::מומיס"חי ו::"מ Iנגי::וקורסזונסוגימרוקח ו::~חמנ::וו
 ~נ<יט:;ן~מ cר Cהפמיממכוו::וחרקנ~ Cממנfוקfכמי Cממנ<ורז~fוויס Pופ Cפר!:ח cנוחמ
 tיע מ~::ומם!:רזמ, ן;: Iנועפסז~מומ"rוממרוו"סןחי~יעו{וי :t ~::וחדכתויתמנ~ו::קנכוינע~:;ןחכיזריוכמכ::ומס C: ו::זמסקיעג!:יומנ~נגזומו~כסו~ו 5מנננןממ

יוסףיד

---ee __ ~ 

גאוניםרחושי
עס Cנר frו~עאיר

מןכפער!:סכר'ק
כ r •וגוןסעונס

סממכו~ר mכמ
נמ~ופ~יוקיף C כ:!
וחנוקוחגמוחכן

מ::ומ::וויחרזנרי:;ן!

נזנרי~חמוס ::ו'
ח::יפ~ר rע I ~רני

סןס ~נגסס Cגו
ומחי eכמקרfורנרי
גו~יונחוו::נוסינfו
כגמו J:;ןוככנוחס cמ

סקריס סכ,"<'וסומ
נזנריכגחוסו~ו
יחגז 5מ::וח::וגח

ינממחמרוח,חר
c וחויכנוסIJ ~ 
נמ~וקוחנגוחס Cח

ימ 'C ~ C י::סגממfוחר
 cרמומיוסעס

כ!גז~ר cממסקרמ
זכרינכיומיוfומי

r כמממרכC וכ::ומ~ו::
 c כ:!זגכגגחוחכ'

 ::ופכנחוfורעוח
חhרינכנפגגו!

~ 

יעקבנאון
כםי~חע~ Iריכ'גנס

 . סחו~(!::וסחומ:;ן
גמימרי'::<מכחסורבע

ריגס cחר mו
' C ~גו~ממ'כ ~'ירח

ריגס eח:;ןכזריסנן

ו::ממסמ! rנגי '"
 'ו"וכו 5ר\(וו::יס
סfוחני~:;ןומפי~ו

סו::יועחחסמי!
רמ~ C 'ריגס cמ rעג'
נייכחסריסחמסגי

~ס D ::ווfומסינ..נ~ייס
C: דחזכחגסם~יס

ויו::יס Cנמעמחז
חן;י" Cכחי\::ו{גס
fi וrמגכC יגס; 

מחרש"א 86

קי~ ~י~
טע~יחנונכונfוfויןכ~ומי .טומרמקנ{'טנעיכי::יסממויוחכהמלה : ) cמ"מיס(ג~י .~גנככנ ן<::נונמירחומחוחיו C,ינוגויי ן;:',גוו~חיסכורפכיחו~

ו::ימסנ::יסfוטרכ~יחונכעיכיססטירfווכטכי~סננומטי jע'פקימחרמ~ו C ' •ווגןגימוחס C ~::!כעו~ס jחכפעיזיק 5םעס Cנfונעזררניארמ
 ,,\ .,נfו fcוף 1ג .סקנרחחיגוענ' .יסכסכג i'כחמ :t 'מ . Cזגר' 1כנכפמר~ו C 'מרס ~ג::ו

'~ j זרו~נכגוחיכז::י ~~~כ'ע ~~מ~כיסכס' C רסC C'C 'נזר 1חוכיגJ '~כקP מממוחכעערומI י::עיכס ti כJ ' י:: ,ע ti י::וומר}fויחעיקי כfו::ימוסחי::יע'ןרfבטני{::יי
 jנכ' ' iיוכמ,מ~מגיס ~=גמותגןסנע::וומ!כפטר Pז' 5ס C ו::<נ t: Cנממר c ו:: Iוו~ו::נרס~זחוחס
מסמקערניסקטע::וו::סגינכיככסו~חעיג חוו::::~וס :tסנמקוס{וס Cננמ~וחומרומ~ני::ו(סינומח c~ו C'Cספחןככנזכימזנריסמסגןיחמד~מ :tו{::ונעיחו~cנרויקיחחו
חרמנמ ן;: IC::ומנייסכ~עערי! 5מ :t::וקנרחנוטכוכנזרס C 'זיוכגחו::וו~וממרגימסזיןיגכנוררק~ניע ו::ר C 'זרן וו~ו::{יכז::ו~חממ ::r~ו!:ים:יח C ן;:ו::ופחד:;ןירמ::וו;כגז
ק::וגרח'נוענכיסקני::כומ;גומס cמנכ~::<מרגיסינומומומרוחנקכורחסוקנרמכי::וקנורככמ:;ןגןוחחרמנוחיעס::מגcנ ' Cכ~כומ C~נוחיעסוו::גגחיכזגחינ!(ירוז
מנגסfוגיכמומחכ 1גע Cסרממכס .נקגר::יכוףקונרי!וממ'ג סר::'ררך .r:גו~גחסגוףנכ~חח::ו Cככדממ~סכגמו i::ווננ;נרמ::ככומסע~יכומומסfומרנגו~כקע 'ג<::~ו
ככ Cוfומיחומו'עככווח D '~קו: Cסקניפו;נזרך ך~' Cגכגרלכ c 'נסכ~מעfווחרמסקברמנווכגככזעיס C~רס'fומר~וס C !'וffוחיכוס Cסחקוססוfו Cגכגז iססיס~ו jר' tוחנ
גג'ככחי'סככדיק'סס Cומעיסמורסוס Cחfוכוחנמגיסכחוחנכןדסו:עסוכנעירו! Cס~גזסגמגחיג " pריניוסגונס([ונכרמ :יוסף)(יזוסק~יוסח'::<ערנוחססעיס Cרמח

 : )ו::ס~(ס ::J 'יזיססגגמו~ סו::' Cמערי Qוויקרמנס'ונו:::חסנפירום I"רנונ' Cכוח' .ס Cומעוזיגורסטיכסנמס cנמח .זנריס

 ,רעכזכראסכייגע,צו~בח) .נסןרוחחס



יזן,דףכתוכותעשרשלשהפרקדיינישנישר"י
 ; ~~ 1 ~;ד~~~ ~ירfכ"סובכייג '"וכגג'סדנכח'סכ'סמ'קרג~מ'כ'סםוחימדקגכג'וןמ:ים'סנכמק"וק"וס ,סנכו~סמןכפטראיבד :מקומ' סנ~:, pוכrכסכ

דםר'מ'ממדיכמ l\כמ~כומ:י'דכמקרכמגמומםכיססגםרגטכמגכ,ם~ומ ,כגכוסר'ו 5שאיבו :כדיןויםגגסופוטפםג::;יסמבכיכ"
 ~-o-בכיגי~ןרוכסוכין'ס"פטןכ~'ורגר'סכבכיגיסוסנכריר:רכמח :ררר"קבכיררוכנגיכסמוכררניכסמיכהמ,דשאיל :כסחכ'ףריו 5ומ'רגעםיר

בכיניוכסממרסיינונסניסמ 5יררקמוכרפקחיסוינכרר .גווןסנוכמר j:איסוכמיiרfכנווכמניטנומסורכוכס •רחרמ t:iדמ"ט :וג~יסגי"'-רמ
יניםנאחדישיבכיניוכוכסווכסוכמסניווכנכיסכיס...ים..גנרנכמומין .וכו 5כנכחרנסרומסמרס

פיס[מסורכ/,יס :Iגטפוק"ו :ספקח'סנותזבעיניוחשאדםשחדמקבלישלעיניהםמר Sבכמrככח"גיrג.וג::יד Sכמ:רו'יiכמ
גח'דופ'וכ '''כבסחוס']גדגרי י:: rגכרקיקרתמפאאינוספקמתרפאפס,ן"'לרופאמומז ,חדשחוא :מממכד'ןמהרכיןופמי'

גכfו '''ונדוכחגסאפילו :ג::יכגוהל
חגמיסבכיכ''נכור י::'י::יר .ורג'סככסמירהשנאמרעיניהםומממיופרוטהשוהיזנוטוהםותס~ות

נחרמס ," t:iפררגוסכססרכנים..גכבכ'ניטז)(ובר'סת"ר •פקחיםיעורהשחדכי )כג(שובותו::ייינו .סוחרוטקחנוכורריק 5לאפיו
וטטנניוגרסחגסמפיכופקrריסבכורי(שם)לטפשים/ו Iקכחמיםעינייעורהשחדכיסחרגטכוסגי'נרסעיסו"ק

iכ~וכודוןיס:רגחרבג;רוס:רטרףוסףםוחרטפ'~יםמידילרשעיםק"וצדיקיםדבריויסלףגםנוןכ(רמסנו::ידג!(נכסוםfככוסנפעס
כ'םגfו j י::גםמנכ:י'ןמיו",בכג"כורג'יעורהשחדכיה"קאלאבינרייר'באכניור'וtעים '''קוכטכוכמיין iםנכססדיק f5וגה'
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גווגמיןמריסמוiכוו:iגגזוכהרגגר ר::יר::רגמ::רוגןמו:iרככג .רמהירמזיגסרישא :::רןחככניסכמוכנiכמגגיוסהסררוגןוימ~כןגחכסר\כחיםגמן

ראשית :כריןריזכ~כון jגויטבכרן::רכומיגכגירמומרזכירתiכפחי .וכוןכוסגייזכגיי~יממיכמרייגמר::רימ, Jגיוכירנכחווככרי- Iוגו~יימ
גג'י!גיתןמייגמוהןז Iו:iנוסג~גככ . xIו::ורמרמגו!רר IIרפמזכגיהיןנכיגהמ~ן
רניס •גיגירגיבילדני :נכו:iםיסמחרומישרבא[אמרדשמיאבמילילרוומוכחדלאמיכסנכמכיפורק::וריןנכןבכגמיוםד rמ

 .::ורסככיריסמיגגמגיםבכ:וכיקטכיסכיוזלירחומכולהומחוזאבניהניאמינארך,המםמועיכורמגiכמרסיפfויחפםרווגןוגזג
כרגרימגיט ',.("רםגסו ו::יו::כמר~מל ~ ,_. ,רגמ I::ימכי::ורוכחייגר"מומי mרוו Iג

רגהיגגרגט Ciגכגחכירםגiכייחס::וימיסומינייהומנוימינייהואמינאדיינאדהואירגמכויןרחרמסג::ורמרזרסמסרכין
פסחיסכנכסןווכגיוכגכםןרו:iפןכייבכגיהאידנאליהדמיחייבדמאזוחזאיכיו!לירחמודרמיסרמיגמסיוהרעמןדמיןגיוכמ

סמקרמר::רמ,רפi:tט ):כrס(יגריסכמכולירחמוכולהורמחסאיאמינאלרחמזכיקאיגריסו:iמי:אפילןורו"קרסגיוfכ-יגמ
 :לי]סנוכולהוממנואי .'וגבכ'כוכוןהקחגמבכ 5גכהיכמרכמ
תוספותלחרםסמרו:iומרממח Vטמיכי::וררים

מ,!גרין .סו::רככוריסמכו,גכ ;;tמגיוכיצריךאי!תקחאושחדבג)(שמותת~רשםלטוככרמ::וםכיססויגרfכםר\גיס::וררםוiכ
פיררו:iיר~גי :I::רקוכטרגפי',רחוקשחדאפילואלאממו!שחדלומרמגiכמ::וגןק~סררגמסהוסןוכרגרי
ר~גfככי::רכוכריסשככמגיםנגיכי •תקחלאבצעכתיבמדלאאמורנמידכריסגעכממגמסכנגהממגממרמורייממרחסיג
 jחוגמכגיןככוריסומ,ן י:iיי:iכסוגורו!עכרהוהדשומאלהאכידבריסשחדדמיהיכי:בה'ס Iבכ/~גוכמגימרוו:iיס IIכווכקממר

 Jרג.וק' !ו::מגוכריסנכוגח iגגחומ::ול Iאוידיהליהיהבגבראההואאתאבמבראכהיוגוריגממכקס,סי::רכפי .ג:רמ tכ
(חוגין::ווכקם::רכi:ימ~וכפרק ). 1 '(וכוכתללללכרקרק'ריסגגזרמהקגiככפיירו:iגיוריכיו
מגי::ררגסררגרסיסfכיהמוi:יכןסח:)נאפסיא"יאיתדינאא"עבידתיךמאירקfכמר,כקמ!בכוגרמ iוכמ,יעוגרמגסד
מקוסגג,גיםרמגכגסגפר~רiכ'זiזוטמדינאדאיןוקאיתיכהוהאמירט •לדינאלךקממרגמממחיררגגןזוגמכי::ומייהי
בגוירסננגחתחקייבסגחננךכוiכי:יס ::t"ושקליהנבראההואאתאארי'~יהנדפאמ)פרח::ויווםכיסר l/כמגהמררי-ירגגןהגהמ
כויוגיןו:iגיססוכגבכגכמ tרמ'רמומרפסילנאל IIאליאיחוינאעכיוחיך[א"למאיל IIאויסג::וררין Pכגרמוכריגןוף 5חכ"ז ~

ססמיןו::וכמוי-::וכוכריסמוגגנכ t:Iמג' ]ללגךפסיגגמקחמררגמכגמורi:יג,יסג
מג'ו:iטמגמכ Iג'וגמגמ Iמוגrווכקדסקמיהרוקאשויהוהעוקכאמר •דינאךמככמומחi:יגיחירגיrכיןיכtכfככייגמ

והכוכיןייא"לעבידתיך[מאי/ל Iאכסייהנבראההואאחאמחךיסרייגיסגןנכורבכסר::וייוגכiכגממ
רנילהוהייסיברביישמעאלארכי •לדינא]לךפסילנאל IIאליאיתדינאגכמ:יסמגדווגכגמומiכוג PגפוJכז\ירגח

ליהאייתיחדיימאדפיריכנתאשבתאמעליכלליהמייתידחוהאריסיהג)דרככןזונמרמוהיגמגמקמנכרגמוג;ן
אייתיאורחאיאגכואמינאליאיחדינאל Iא/האיונאשנאמאיל IIאכשכחאכה'קמוכרמדגמ::וגיוכו:iמנכגמ !וi:ו~מגג

לללללללר::וכךכ IIונכ'כ::רריi:יררגג!וכמ Iמותיג I גמיוגחדסוגימוכווכחיוררגגווגמi:א'מיניהקביארמליה ר::ויI ליהוייניזוקאורכנןזוזאאוחיבוינאךנאפסי
חיפחארזבהכיטעיזכעיואיהכיטעי!בעיאיאטוואתיאזילדקאכהדיכיס ,tAויכרכוומסגירבכ י:i 5ררמכמסני

מקבליכךנטלתישלינטלתיואםנטלתישלאאניומהשחדמקכלישרcז 'ilנפמסנסנכגנם::ימגככמרfככזרגהוכרנכהו
ל IIאהגןראשיתגנראההואליהאייתיאלישעב!ישמעאלרכי •ו IIעאכשחדגממרס..רחtנ,פמסרכועהוירגר;וכמ

דינאל IIאליהלנזיתבאכה\'הוחלאלהגאומהתםפל!ג)מדוךל Iא/אתמהיכא :ירו"קגרבכהיו::וגסיסכיס ,tAובכסססגיס
כ Iר' .ווכן iסחוכקבגיכ tגםפסתיפח
קביללאלדינאלךפסירנאל Iא/לרמליהאייחיאורחאיאגב[ואמינאליאיחמיפrכמנכר י:r iוגרק 5כספוטמפינר
טעיזבעיאיאכזרואחידקאזילכהדיליהוקדיינידרכנןזוגאליהאוחיבמיניהק i5גסשטומר t:iגקגגמ"מרורמיג!(סס
נטלתישלאאניומה'~וחדמקבלישלבפ'~םתיפחאמרהכיטעי!כעיואיהכיכווןגמ t:iמגיומ::ורבכהיסמיקרוכיוכםוס
 :וכמה]כהמאחתעלשוחדמקכליכךנטלתישלינטלתיואםורכ/.כרגריסרfכגגמניסע:וכיוק"כ
ללללכ::ווניזרמוגמפרמ Pוiכוי HPפירעייו t איגידכידנידגיכנתאגבראההואיה .אייתיענ!רגשםמI ךעבידתימאין ר~יירכמגכרריס::ר(מסו:i::ריסכפסטיס

ל IIאלריבאלךפסילנאל Iאומיניהקביללאליאיתדינאל Iא'נתמכת
כאואי'~ Cדב(סרכיםדחניאבכוריסמאקרובירמלמנעודלאמרלקבילקבוליבעינאלאדמרדיניה
ל'אוכאלישעבוכיכצקלובווכרמל[שעוריס]לחםעשךים .בכוריסלםחהאלהיםלאישויבאשלישהמבעל

בכוריס
יעקבעיון

מגיימיממימ Cזכמיכי~ססמכוח::ביסיגמווגוזfו'נירחמ'וכנסוממזומגכי:יג'
fוגנגמימיfו Cמ:ירכוס"ניג:ייומכמסחורס '(נזנמומחמגג'גכ'במ~fוקממרכמ
 :- f3וימס~מגססכומכוחיגעימנהדףגנכ'זכרחיהממורסגני ס<:רנמ;רע!יח Iמחוגנ'

;מובכ;גרחיימר cגי .מקמימגגבכגזייגחימרחסורנוכיזכריסנ:;והראפי'ן
 וf;ס':<קגוגגי:וחדיקחו;חק(יסח c ';ולר cחגק'גבכקגגפיד:<חקמיינדfווכמוו

C ו::פירחףוכמון~קימחגככייןC " כ~ומרfנכגספרוסרמ"סנכ~יוזימ::בככרקחיממון' c 
:<וכנכס .נוכריסקזנריגגמי~ומכסכזינמידרורוןוכ::וכ'מכ' :{ק~מ 11,מסוג ' pו{
פי Cכר' " eוגפרדכוכסגסו'מ,נך e{סרמוחככוריססכממ Cכס'ככור'סנ:יכמממ' iרמ

ף /Iחרי

c וסfויכ:ירין ' 0גככמנגומו!:מעמיזכמנן"דכרfמונכמכמי"רכוסיסc יגרסגססדכ
:יומוזירונכימ'::ברסגס jמ:יז' C:יפור j;"Cגןסגמונ Cכדרו:י 5רווחסמרומומ c'hוממ,
יממרמויכרסנסחרומוהווכ~ר::ביכי~גמ~רננרגר:<ומ t: jגיוכיfווקכוס' ב:: Cרפ<:: j ו~~

רומסוחס Iווכגר', ,,'ח cנוכ~ךרומ::ב~ומ :tגרייןרגרוכ:! Cרר ב:: I ;יסרסנסיקרווכומ
מריסיסיירג ב::י<:כרי'ניי!;;מבכמ;ר :י::ברסכ::בבכ;סזירווכו!י::בוכמזר cמ, חו<:::~ג::בו
חיי:ע jנ ; .r עונ;;!'גרגיס Cקכוו;יך"ני::בויממי;יס~יקגי ב::;;!קו .מ'ני::בקג';,מכווי

ו~מ::ברין~רון Jררגנוזכמ ו'(פ~יסו!:יניוכמכ jנזיגז:יגיוכ pמקכ{;מ~כןוכמ cו
e וז"נמגנמוfמחמק~סמ 5זיפןרזכfi כ"נכידומt: מוגכוז .~קמןנכגןררב:יc t:c ביסמס::

יוסףעץ

 :מיסירגסוונע~ורוממממרעמחרנסיוכותןמויגסס P •ס~יססמנעיממפי~ונסומו Iעכמסמרני~סמךססיסיס'חגןו~fוסממתמ~כסנמויוםרו
P מו'ןנפזכרקקננp יזכנמסכזכופותP ת' .בצקלונוו::יכךיק'ס"ממתנכיימנרמותננומתמI , ננכוe ס'ס~מ'וסגמסיסכוכריסמכוגמגיםעיכן :יס
p וגמ'סמ,כסiנכןמךנכתסכנוכרי(טרפיססמסI , ותiוךכקיiוגמיססכנתיגיסוiס'כרכרימכיוכםסריגסןP ס'P וזכi"נככמכיוכתP ווינכג'כוח'כגוכטP פט

מנ,םנכסנמניוקרמוסמ,פט Ciךךכריסכמגופזכמ'סנמסגתומכיוכננםןונכתומנככירםסנכסומס~כסמייתגיס rםממ'נכססו'ןכיממ"כ'רמו
 ו.:ט'~וfג f5וfוכוניןסס'וסתגמ'ויסנפגיסכימו~ממקססו~כמורס )''' P(ר :~דככ~נ~מכ~ pכסטונכססומסונכתוטירוף m:כו I ~מפכןמפג'

מ I1 'כןמ
 •ארםיענעספאוכ) •ווענטער E1נךעהער Iאיג) •פעדערח) •ןרבםותםח



דםר.איש ) 6 (גן Iםfכוכועוכזכרfכ"גס Iוכגגגכפווס/י' t:iוו Iגפעוויס t:iיי 5pגמחגמ:אהיגfכ Iגר ~ Iגג Iפכ Iגרג. •~וfכ ~ Iג Iקומ IIש :ע f' t:iכ,ג tiו Iמג
 r(t ~ג'( ~;:זד~~ ~ Iרררfכוtכfננכובכיגו ~ Iסע Dג ~ Iכרס Dנכרסג::ירייוק IIDגנכי::יוקיfנ .מוי~רגגורעשח :ק i5עחס Dוס ~ t:iבכס Iכ II~רומ Sוכ .עס\י Iו~ ~ tiע

יס/י'ילט D •וסןו::יחינכט\יחאי :וק/'כנכ/'טכrי\ינככלטג::ימוח::י::ייח::יכ::ירי::ינכגןריגחול\י iגכורמיגחעט::יר::יוחגכלחר::יחיריגמ
םנכמבכרממימוכןמיגופילוטוכ IIנכגרק 5וטפטחכנכט::י::ירייגי(מטח'טכמרזועמfיכי1\יסדר :כמ'ג::יוחזסכמך .לג::ימכי1\יסדר :נכריף
מכגכירסמריrכנכיגרוורק 15כDחכ i:!נכוטכגנכס .ליהחמחוח :::יחיג::יכרוגן

יוסףידקנכמגפרקכי~יכיף~כירגחרנכלןfנדורוןהמביאכללךלורמאלאהוהבכוריס .נכץכן..,לי:דכיגעוכסרעגוכמנכקוס
 :ע"ג ~ח Iרכע e: ICחגיג ~' t:iוכעון t:iתגקעןגכרוגרכגגרייןבעיבאלאסבוליל IIאבכוריסמוכריבחכאילו IIלת:חוו iנככ~וכ/'רגבכנכוכנכרכיו iiככוכי

מכ~ממ~סג 1גר'רפוע:יכ t:iריועכיןליiרולי •ילימכפירתי :וכחרג t:iמגוכי .נגי~י t:iפיי
-----כמ::יימוסריןוי"'מ t:iנכ/'כחקחמיכנכג"מנזמקכטעמאדאמרתשתאהקבדאעוייס t:iכחסויס t:iבכרגחיג .ומfנהו
גאוניםחרושיירורמקרימיןר\י"ג/'כוכרגלימל\רכנדייניהליהשלחנחמודרבלקמיהשדריהג"כרסיגורמכ 1כf/גי ~כגוליסוכחכ
דורון וfיי"'<::כלגיfו!כוגוןיrכוססטסוסגמנכרווכןיר"כלדינאליהפסילנאענודאנאגבראלהאירמיו Dמכrכייןיך...ימיטקןככפיממרוגכ מ 1 <:: י<::רמ H י'(ל .. "
כוכריסגרו'כמק'ינמיוסריrכמירי,מרגקןגגfנוגיר fס::יעפיהוההואיויכיהשיימהכילימדשלחארמומעיכ f• tNננכויfנייפרבח :ו I .ן/ומ

 מ"<::מ:!ממר <::י~:מקfניס ~,..ןירכ"כקןגרין 5וס~כמכרגריוהאיע"א]קו[דףארמה 1סמדיתסידיבאסאיסג fומ,fנן ~ rכרכיסמיבכיס t:iומ"יפו
ו , ~ Iמוfככ~ מ<::ומח:גננrככמוכנכירfניקנכי~ריהנכיריכfניי 1-וומהחכקיסומכfנחורומככפיסמגfנו

 נ~ו~~~ ו'ח~~;~';בכריףהוי~רגנורכוfכמיר,רסיהוסדיןעדיףחורהדככודאעשהעשהוהאיעשה
::<טווגמווכוכו'ייומהמגיווגןגהנכגיגנמאוחיב :ורו/'קכיחלדיניהיהג) mואדיחסילדינאסלקיניהח)תוספוח

 'מ'מממוגמ ~כ<:: :C::יעעסגוו/·יומ::יגבכוגני::יגי::ינככבכימוס~(איסחתר)ליהעבידא lדiכיקראדיניהבעלדחזא :וגוןמfכיומגמוכפגיויוטניווהגוכיריו
מרכומומכירוו::<מ \ \.\ נf\ \ \-וסרייג~מגי::יוו iסרfנמרוהיינו

יגרכ~ע~סמ'ומי(קג;וכ ~יי::ס;גסמיססככס(;פי ~ r .. :טענתיה[איסחחס]
 <::מ jגעממ Iוודגררוןסכגגנחכ~גיוור\וווגרוןfנפיכו'יליילשםסר!ג.סיקי Dכוכימfכי .ועמ fמכי:וו
::<'מ::<כווכחכגכוריסוי"יכ/יי '''י ""כו~גימרגייס iסוחגביהדאתהוארגהוהעבןרכמאוגעפסס Iסווככןזכנקובככיכוגו iגכיננו

גכות(מכ'~::<וזוחלל 1 \ .. " כןומסחר! tירסכמכמינכ~סfנמיורכעיכגמיסענוכיוזיהודאסדראיהמחבידהוהרןיומ iי~רנכויוהינכוכ"(נכווו LiI /י
כריהיי'~גכומכוכח tiסננכ::יגימ Ciככסכוממ/'גווגןגטכהיובעאבחעניחאאוחיבאיסחלקהכידעבידזועמ:קיימ m'רכנינ~סירfנכי:ווכיtכfנוו
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וגר/'מרפרכיגןגרגעיגגככ~יגומיוכסמ, iו:וי:ונככורריק 5רגיוןמ tliנככמיגוחיוג:וכמככמ tiרממר:ומקט:ו Jזכ<ר"ממפי'רrכייסנגגיכררככקככיגןו,ו'טנח"נ
rכסגמר~גחרנכיוכרמייכ 5וו,ו'כבכטומנכחיכוממניימנכררן.,מער 5ןיקיס 5ככנוכנחגמר'כ~ווכחקיףנגניגבכ"יfכיכבכמיוח"רחייןמ,גןג I1טגחכריקיס

חנכררכמו~ח • 'ו"יוסף ~,~'ודע ;כוממ rגפמוטיכמחסככוכיכוחי Iבכ'וכמבכנרכ '''כבגגערrכייססנוכ"כרגריקיסfכיכעחיכר'וס"כמנמרי'כמiרקפממ
נמערממנומיומכ<כיקנרררגסני~מיחגנגסמrכריגמוכבכככממכ/לננררכריסכיכמריבכקנרנקרמח Iר'סגרסככמרגקככיסריעקכמקרfוככיכהמר"ח

ככ//רמככג Iבכג/כוו' , I/מבכרנמחיכותוסוכגיסווכןכקרקבככססגעםוחככחי;וחופרם'''גןכומרסייורגfוביוסףמםfו//גכקנור:רסוקכרחגיגככ"םנכסגפגס
כיריםגמימ,מfוג"כוסבכ"םכווןבכוככריווסןחייסרוחכססגימןס l/סקכ '''וfכסככגינכיןנכרוכמיוככהנגבגיןוסןייו'בfורזמחיכותגסןעוםסרק.ב//סfוככרו

ככחיגומכסןס pבכו:ו l/ססקכfוכמכמן/,כומסבכרבכוככריןומ,!ככחנגבכיוכככrכיגוiכמף Ciרככסמעווכ'ככתנגנכיןו:ווכפכי:וס:ומרזככחגירס II:וקנ,כגמיסע l/פ
י l/נמכריממסומחכiרונככיימסככוrכ i:!סכירירממר\סטסגיחייסמיןכקימממ"יכיככגומרו~גגכיןנכנו<זרגכ Sכרס-..יר",טכמ~מרז ו~(ינכטי~

עיון
 י:: Iדכ'כ •::ינפכיסמנונבלתי : י::י(עג'דמ::יימון P '«נמ' P't ~ י:: cמקטפיר(::יגי
דס"כיזע::יני iמ, Cספ"::י'מכועונ::י י::{'גכד'עסגו I ,מ cמימג{ו'קימ 'כI::ימריו:גויכמ
נכרי'סיג'כקיכימדעמחדס'{מדננכינססדףיעס Pגכדחמי'כןדנכסכקרמ Cבככיסמדמ
פמס Cאפילן :::י'מכועיגס י::{'נכ{גוככעיעפיוח'ןיומגסומני C ':::ומ' Cע'ממרף

ימ :tרנמסע"ןענדונמ:::פמסדקממי::יחבכוס'גנמכ'ח C י::{מ,נעמו:גמי,ככבכנימ
ומכזיר::ימנומכזוממזכירונמ::יוז'כויכפ'נמקוiכ'פ'ייקרמגרג::יזמ'ממגכידוענ'נ
 ! .rיגנ Jמכדנממזנתפמ::י Cיגניס Iג Wס::ייו iנמננ cמר'כממרעמסססמרזזגומ

מגזיר::יקגי~ cזמןגנגן~מגד(iככוס Cגניסמנו~ןמרסיסגנייגס(וססןמכטמסנן
ככעיכמ~פמסמפינוקממרספירגי~ג'גכנדנמוסימ :t(פיעמכס::ימרזמכוירכמגומ

עיקרי::יסומכימ(וממ::ינוס Cג !' :Cוזויכעוכינחנקנ::י C 'רחנ c 'גכימנדנמ c jג'י

יעקב
 "~נממזמןזמס::ינומיימנןרני~מרמ IIמרמר'יג::ינכוכגיסרIוח :מוכע '''מםכח

ד'מ;מ י::'{::יקנמ'ןדממייכןמ::יז::ימ{{::יסמיור :tומפ .עוס'כגן::יומ C{ימיגעמ
::יוח :t{ימיגןכמממג'סדחו'יסנחי" סג{<:: { :tחמומנד'::ימסנךס Iי::י{גס { Cממימ

גמייכדיק :t'עקגס'סיןרע :בכוס"גנןססוחכימונןכייס{גימיכס Cסגכג'עוס"גגן
גיי Iסמממ!!קגויגמ,{ו{בכ'כדממי'כן{ממ,פ" '''חגומ I {כריוס'י::י{ח " Cיפ" .::יומ

מסמיסמחימוס cמומ,יעקניך iכס'ס;מנזסעמזמדממווגפרמנממרגכ{יו::מגפר
סיסיודע :ממרגגכניזפ'י Cמי ::iגמ::יריעייןזגז'מייס:::גמינממיסימסקממרנז::י

 p ':!גרחיממנפיסיינומיכגעמיגמיממר,מןינס Cיו;ן" .סיסגמזרסכייקגעכמייוסף
עכמומכנמנמ :Iרקככנסכרגיינע::זממנמגמוומ Cנע::יגימויגממ,פנ!נממ Cרדוגמ
נעענ::יו:נמגמורכדיקו=::יומיויעcוי::יגעכמויוסףמגנממ::מגמו Iמומ Cנעוfכ cמ,

עץ
מזיח~מנקיסג!כו~תסעסמסעדמנננעורחע~סס~מוחמריסניסרח~

רג~יססעכועזמדיס .נקרקע~ססנעסיתמחילות :נגימ!)(עירמסיממנ~'
 ," ti~רrכיינ ), lP/(רויוכfויןמנכנכי!וטסרfונ f' Pורזעדנממינוזגוסוככיס
וסונרוח , IIנfומזוינו!רדרן ,ןע'ננמ ' iכזג 5קזויכרירוחנ::וסי::וי::ומחמנ::ו

fוננ , 1 'וffוכ(סניfוסססקנריתיפחמ pס'ממ(סגירקכתדעת(ססיסיסגנר
רימעידע(יסססייער::ימfווסמדמסע/'פמת p ~ Sממ~קוס '''מ~נונמס
סננכו::י"זפ'ומע/נומענמכיסמנקטסימסענ'יכססנוסגנתסנפםמתממרוס

מ/מ/נמספמסיםניסנוורממד!ככו(סימידימנמיו~מררגסגזנסווכנמ

יוסף

ו/סייכ"ופ'ננירויפ"ח(כוס"קנווסיכומנימרוינמדרגסיווכגכס~גכתיד
מססתס ·מ,תמ iדכ .דסססמדרםעכדיר!כמרמפכיג " P(פרמננ .ע"ם)
 ,ןנמןמכיעיססס Pעדונמיןמחג(נני!ו::וןנfורזמזוינית jנ::וס Pעוס"סרנן

נסמזוינוחויחכנכנ tiסרי p'Iעעומדיסוס!מ"סטכ~זונקוכח!סקנ"ס
 :נסממינותוסו(כיסרכניססע(ועומדיסגחנ , p'1וי

כגכ~סיעקננכיייסגיינסמיןג(ימריעקנעיןנע(פיי .נגירנריסמח
ענייקננסנמוממרמסיומפרסוכיספנימייסדנריסמ~מסגתינמן

ממקיס::יטסירסמס Pכסירידתמקזסוססקווסס '''מס~פי '''מעדממינותכער
סע{'ון

 .חירשאיי!יייאלוונטמ) • !םנתוךםה

" 



מהרשוואקיארףכתוכותעשרשלשחפרקדיינישנירש'~
חייסמרןכנרמוכוומט::וטגח"סמרןגווו ti::ורממרסככרמס titi ו::וו::ס Iמחגוו'יוו'יוiגממ Iכסומכרכחמכוכררכס •גרכ::ו lמוחiג'י Iכשלחו
ריס rחוונ tiוכוכט::ו ti::וחייסגfכרזיוררוממות tiסגס tiוכמטרוכעגiגג ti •רנריסכ::ווכוסיףאילפא :מגכסיעג'י tiגריוIזונרתגחו tiורכtכ ti 'גמדי
חייסנמרזס P{ככיוררוןסחחייסנעחונ tiונככיiכזכס{ככקוככס{ככע{סגמן ti •מחזכס tiמגכגער P5ככסיס tiנמחרמעשה :גוגוגrכו tiגכור
::וגמגקט •ווכ'גכרוכו 5נעלגלנ :וק"<ס] r rנעגעוריס tiנככפר[ועייו iגמ{ע{וזככןיפס •מiכסחגס tiואע"פ :נח"{סיiכסוסימע\גיונס

גמווממחיגומגנגנוגרג::וגמ tiכ,טכמiגמ,נכו 5מעו;"וכררוככ::ומ,ו tiוי-נננסי;;וכור
יוסבכרכח"וכמוו,רגכגו;גבכרבככיררקבגד'אחיואתהטריחלמהחייםשכח//למתיםסי'י,גמו •רככומ,ווא"ת :ורכן

ת l/מרבכגמרכמרס::וחהוא :רק"גמוירג[שלאלחמילות)יזכהלא(שמאפרסהמאותכמטותגמר •סמיג'יכiגשאין :ככמרך
מכרייממרוו,'יומ.וגמפגיכוכ,ניסכעכורתי ~י ~כסססכיונכסיג'י ti 'כקז-ררמרתמו

ווח mככו Sענככרפסנכרייזכמקמfנררס'/גאוחהיליהשלוח •מח.ילות]צערעליוקבל •יר\וכוכגרפאים :סככיגסמיוייסמוiו
 ; Pורקמככרככרנרוכגניססגזכוכ;עכורח •וכו'היהגמורשדציקיעקבהיהיורעררבה •iכפי;רפמ,ס:וארץככר"חככו Sעככרפס

וסןמור'יכמור ;r'ימטמוכגכוסןמורומשהיהבא'מעשהדבריםבהםופ~ףאילפאוכמרז
גטכ ; rמ tiכמ"כט;הררiגמוררימסמותויוםעדבעצמוגלגלבזאתששמעכיוזלירדובקשאחתאשהעלמצטער

פרסקמיגרגכיגסם'יט;גמרממיתילללל  ;rגמ"כרפוסקממיכססמררסגוכערכסךאיזוא"תמרבוומדמעצומומדדומהאינואתהגדולשחנםאע"פ
קרמרסחיוריטמכעוס"כמםיחןוסימתרבהאלדבריםבג'הזהרעולהאתהאיןואם jיונחר'ומנורבלךישרב

 :קמ,רחזנחיסככע tiרככונו'ככחיןיחיו •ללבקשהשעימרהבעמידהתרבהואללתרתוניותח).קשהשישיבהבישיבה
,מ,גובישיבהשלישבעמירהשלישאלאליעניסקשהשהליכהבהליכהתרבהואל

אלאללבקשהעמידהוהארמתס"דעמידה •הימנהנוחהג)עמידהפמיכהעמהשאיןיש-בה.כלכהלוךשליש
 :הימנהנוחהסמיכהבהשישעמידהסמיכהכהיזtאיזע"ג]קיא[יףישיבה

מתיםה Hהניקוסובלרפאיםיחיוכלתמיםכו)(ישעיהשנאמרחייםאינםארצותעמיאלעזרר"אאשםמט
רביל IIאמדכרהכתובתורהסדבריעצומג)במרפהיקומובלרפאיםת"ללכליכוליחיובל

מקראל IIאדכתיבהואכוככיםלעבורתעצמובמרפהההואהכילהוראומתלרמייהוניחאכלאיוחנז
וכלמחיירן,תורהאורתורהבאורהמשתסשכלתפילרפאיםוארץטלךאורותטלכי(שס)דכתיבדורשאניארח

חרי"ף
ןכנגיגוגמ Cממקרמייומר"מIבנמו Cזרעיקר C iגיוומימ" .ןוגומרטסמעמיא'אר

ח iעגו !Lמ Sעגמרספז"בוfברfביסי'"מדכ j וf':!ס rגחוג מ,,,,נמסוגוןןכ(ןfבורוח
מהרינfבקרמגחיגסמרמ( C 'זמ,געגריסמ"רייהירג;ממיסז,מיגרססימרעקיגו"יס

י'נכםיערנריכככמרנרימירככמחיסרכחיכסמימסכר'מס tרסוקרנרחסרגרןמחי,יהיר
יקומרככרפחיסכומרר rחכמסימירככמפיסי'נכיסכעכררחע(מרנחרפסס,רסממ,גס rחע'פ
כיחכגניגרכיהירגכמחיס Cקמסר ' Cכרככיסופירוגענדריכעוכסזכממכומררמ,ן"רמ :C ',ז

זסחסעגו'סרעור(כריקומוגנמ,ס Dר (י"ינכידfוגינכיסנעגודחמו Sגמרפסעימיקוכנרפfויס
(גדיקומוגנרפמיסחמרדכמיסממ"רירמ~ tדכ'מ!:מעמנחיקימיונמגינכיסעוגזיסס
גימפג(ומריחיוג(מחיסממרכ,וגונכיסעיגריס'געגוחנfומזגר;;;fבינו ::ר Dנ~נמגדי

מר Sעסמרפסרפמיסססומייחיוגנמחיסמגככס c 'מ'מ ;חר:!'מחי C"Cמחון '1ימדגחיכ
גמחימי(קר(מממי,"יהיורגחיכסכי(סרזחמרחכמר"סרגימחנמחמר Jיומנררןמימז

' C: וכfרC: עכרכסP פריסיסימס;הירחידיס"C: יסיסערסקיסגסיכ:חכחררסערסקיסגין
רמעיפוכנכיספרנדיכחחימכממרנרכוססגחרכ iרח'rממיכ jנעג';ממכ;מהרנדכר

ר!:עיסיקוחרכמקימ:ו l,t:מסיכעטסהמיר,מחרפמ,ס;רמרר rרהיהירככמח'ס!:גחיג
!:נמ·ומסוכון Cר I 'מנימרממקרחל'א :יקומור;;;מרכריוערמריווfויגסעןכ cגמ

מיוגנג,,,ימסמסיג Pגדכחיוקfו iמגמ!:כימנפיסימוסממקרfבמממכסרfויססגימ
e וינוfמ:ממc מ'חורסגמורi גנרפחיסיהיוגנמחיסגמיגיסגמניהיי"ומירסמור
' r בנממורוחדןככקרחמ"חיונמגסךימ ,"וfמסמהיסזעיקרנ"וגימI רמינסגמורסויס

מ,וכרקזק C 'ומיסרממ"כומורסחור i ,מ:ח"מרמו:עגמרפסרפמ,סרור::יסמגו
 ,כומהרמו Sגערמגזהרפומסכסס ::'ררסיה"סמ,גסוח S"מרעמימעיקרממרמר
כזקזק :C'Cכככיגרכיהירגכמחיסזrנגימרסנימסמו Cר rמכעןזרגמ cכ'ז"ק ',,,גז(!רמס

:ומהיסחמייחמוגיהיסגמוגיסגמסררסיחמיס jמ'סממיסדכ,כר'ס ',יס:!כגר"ח)כ
ח Iמרר'יטנ,חג :Cנפי cכומרסיfוסגר"חמ נ:!ייגרונ"מכממכקפרקיגו Cגיירסמררס iמ

מי ;,וח Sסמרעמינגניגונמה":גיחורסמררמיוחורסגמור cמ!:ממ::fוינרג;טכן
מכגד c,;ומרגזיחמר Sענכסרפסבומ Cרסמיסח'נחמיסנומיורחרסגמור cמ!:חמ!:מינו

זממ

יוסףעץ

מרנרס rססכחונומ,ןגחיוחעחיריסטי'גסיטרמ~נמחיחיגקוגממחיךיחיוחתסטריח:למחמקררטנכחיייקיסםסימכינמגמככברסס"כרי!סעגיי!
טכמרייכמימייגכטכסס"חיסקרמק"וסכות rו"י'"יסעונרינ"תימ;מכרמ,תמפרססח'יטרמכמרזיעדריס 5 ""ם .פרסס"מיחמרנעמחי!
 tiו'גריןעימדיסמיכסםמפיכוכ l/רגדיןיקרמרגגרפמיסמפיכומכמיחיו .דגריסגסכס::יסר rסעיכס י::וr~מ,ןראם :ססעיי! ' r iסי"'ב Sפוננ'ר

 rמגסכככסגוסכמ rגעוס"גפסרקגסכככחסגפסמסככחכקרחסססגדככרככרגעכרמו Pדככורס '''כמכככעכרחכככגיעחוסכ~ודגריס 1ג.כסו:יררחעגיןככסס Pק
ערותסיגכופ::יכפ::יכרח::יטרסמףכעגסססכימרח::ימומעכתסח!:יגכמיעקכסגרחפר Pכ י:: rעכתיררזככ::יעייןרכככססככרכוריסכג'סר r '~כויןמין

סימ rמדוח Pגפגממרגותדרג::יככסמתח::ייממסריקסתרר::י , l/ערמ::ימעכ::י :פר P י::גסרףמ!:כיעכיסרדסגט Pפר Pוג
ססוחכפיסומס rמככקרממחמנ::ירמי::י::יגימסכחוככ::י .סחייסככחרזרח rגג::יככחיסגכמ I/ ~ימיוגגככחיסמכמגתינסוי;מחיכוכ l/י .ככגיכילמט

מור iמ'חורסגמורסממסממיסמ,גוגוכגסדימסחסגחיגדכממדייקמגמסככחיסהמייחסגמגיסרמכדמ,גוגוככיסעונדיסכגככחיסקרמוככיירי
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כ~גיכס(ידכקדחיחמ!:וסדחטווק~:י . 'ו"מי(חנמוימ Cסמגגחגמ:ווחחוג(ס וf<::'ומ(מגחו Jכמרר Cוימו!:יחיירסכקסכ'סנובחוונוימ(:וע{יסנימווככיעגמוו::ממיח
וג':ורכר\ח ו:: Cנעווד{ממוגו'(חימומסכ:ו~ח'מכחויח cמ"פרוביסכfו(ו(יסמוקמינוגפרו :t(יפ l ' !':!ועחינס :t:וfורגומעמיוfויכככרכוחגרחיIומחחריסיריע(נעו::יח

נרכקגחי(ו!:כמקיימסמ"ריח:<ור:ו ;rח:ויח Cכחור::<עוסקחווח Sממ:מרfוחרfוו"סמז::וככגרומר:ויימחיסחחית (::ונט(fווחסו:וחי:וחזר:גקני:ו Cסי(וכחנ:וזגס
פסוק(:וכיח"גגרו S ו<:(מ:ו:ורנקיסוfוחססוק Pנכוג:זר!: jזכיוק'וע :!וfסיח :t ::;,יכ Cנrכרק tר'כ:וריחחיחחיין"מחיסמכחימקגמ «:נ;:י:וי:ו(חכוע(כמחיסכחחיחכרפו
ס'זחחריוחנמי ('(יס(רנק:ונ:ווזגחינקרמג(וחחינקוברגו(חגיוחיוכו(זנסקנע::סמ{חגחו ח<:':!גרימגכסי:וסחגמיסח(מידי::מ::וניסע"סוfכמווכגו :!ינכמ(ק
 <:נ Mר(ר",מנ"גמ,געריוימ(ררו!:סמניןנכ(סומך:וומומסחרגקווכוגו'חירמ ויו:{,)מומנחו c(מימויגו::םחומנמו :eמירי cמחנכרו cגובסממריסמוחסו:וס'כIוfויסידיע{

!:ממרווכו(דגקס 'ו:חח(חסכסמ J"רסדו(סכימדוסגרמיכלחסוגו'נוו(זכר:;ס'חח ::יכופריסכחמוו::דונםגפי(ממיסעומזיסמוחסו::כיססגגמגגכוגסחפ!:רמ,כיגורסקי
{מח::רכיננ r: iגיוכחולס Cחחיוג( Cדורסיססעמוסכי!:מגכוו!וכימיו Cקזומס'גנמרמיגמוחסוףגדfויממובנסמ;סח{מייעגעכמו!יערומסחמחחכעפריד)ןקךחז"::רכי~

כeלקכ(חי Cס :rכחי~גכגיסוחסממ::רו::דר!:מחמיוככמגמידיו (יח Cפירמירח iחג::ר'ס'הגסח{מידחףמורסכחור Cממ cמחיו cמיוגןמורסמרנריעכמוסמרפסרמדקחמר
מגמידי~רגומחירמחג::ריךכ'חחע'ר Cדר Cטדס Cע{ספר'ו::גרחקכ{גו:ו Cע(:יזר'וככוח'::כחיועפ'זג{גןנכגמו!יער{גורחזגדרךועוסקמז'ממוגעמרrכ:וחסככ((
פסומגפ:וובו(רור!:ומסכווגזכקסמ{:ויוס'מח(מסנסזגחיכ Jגמ jגוfוסחגמיס(עי(מוכחרככרזיי-י:וימנוובנו:וככ(כרנכ:ווכ::חיוחגסח~מיזכ(ויקרח ' P Cסמדר

וגסימ'ח:וייוכזחחמריוניח(י:וזרו::ינווונזחיחוג(:ו cחזגחינחrכ::רמ,וככיזנקח Sנמסמחיסנחחיחיחי:וכחמריחעגננומרפ:ו cוסfו':ונפ(יסח(ויריומווזננ(חי
ינו Cוירמחכחיכר."ח ''''ינז 1:ו'יייומחחחרנ:ונ::וגrוסנח(מירכוו(רכק:וfומרקרסיזזףומחהנוי'ר::מני(ר~ובועיי!כיכ:ו' tנ'מרכקכאילו ::וינננוובנו:ו!:נג(ס
סמיכרנמי:וגי jינ cרר:וינקיסוממסrכסוקע(:ווגיחזסגיממכסכחכמיזכזנק:ומrבסו(ךגסזיז:וסרפעססספרחיקמגי(יו cגמו Cנדלסיפסגמורו'(מרכוס Cכע'מ

גיזי ('נו:ככמרח::ממרמסניקדקיוחכגוקי(נ!:גינסגמדכק חו,,::חיחעסכמרכקסממיסיסי:ורמו::יסונרמס ,מסרזגנכו::גמעירוי!יגושנארמ : Cנכ'יחגסמגמיס
פסוקחירחמ(:ויך 'ס ( Cס Iפסוקקויסגחיג::רסיוכו'חירממ{:יין 'י:{מחכסיע Cגיוכו'כדכוחס Cניiכק Dדח"חיר"עפ'כח Cככוזח'מחס Cוכטסגידיעגדגעחיי
יככ C{דרו C 'חגסין 'י:חחוחסגחסוק Dגחומוגדרו:: C'Cומסח{סיוס'חח.וחסגחיעח cג (,מrיוqסכלמייfוור'כגגו!:יססיעמדו C(מןוסמדחסכמיו(סכידס C:יגכז:יחדס
חנסיןס'חחחילח(מען«חמר)כמוגמזס<מגכ(סו::נסוגכ"קחירמס'ח<:ייומחגספוקנחמיחקכעו(סגי:יממיסכחמיחמיס C:יכיוס ס<וק:!:! ' 0 (דחנככיחנפ'קדממרחגיו

ס Cסגוrוכrומ(זרו!: ::ו'וסממ{סיך 'ו:חח!וירח '"מסעמסוני(!:מעווסוc:ק:ו{מו{מ:ו :וקי(נרנוחס Cכידיעכגןגסחסיס:וחחיסגי~חיס
 'ו:מחחירמ(מעו ::ו'מ:ויrכזורו:::וי:וכוי cכעממעוו e ::ונ(ע"רמזר::ונכ'חחכפסוקכסמח eו

נרוככוח 'ו:fוחריוניוסמחעונזמוחו(ומרר I ח:! 'כr(גו :t(זרו jח'חירfוסי,כמ 'סחחכפוסקיע:וכ Cגמג{ו::מיסגמורח:ווח cרגו",רח(רגומ ,'ו:(חכ'ממוfו"גח Jוג iמ(ס'
רינ:ו e(ריוניfוחכוחעכורכ:ו'חוחומ(ח mז(ריונימחעונרקמ,ז(חזמ::מעמעוכרמוחוומרגחיג(עגזווגסמרנו(ירממייכ::ומזס C{פיוחנכוגרחירמ iמ(ס'ס'מח ('{יכ
ע(גר eקג(חי :eגסס(ססממרחוחס(קיסיחוסדר::וחג(וfכמס(גוב(מסמסמיסמר cנכ{ממסומ:וח(מידיו(ווממרו Cפיר,גו(נכנדוחיוגכ"ג C 'נרוכוסרי:יממ
מ(סיךס'rומח Cמדר 'tוr'פרע(מקכ(גודרו::וחמומסג(ע{::גרר"{חי Cס Cוגגר Cחס Cגדר'ני c'Cחכי!:יוזע(פיחי C!:רר::רחחיסכ<ג :t:ידרוc:ממגע{חיכיכגומרס Cכזר'

 :ותחוחחלוגגןרגו!:חיוכfוע'פח"מ {כ(רינסמ(מוחעגור ('<יסדחיכגרגוריכס{חגגוחרח'מ(רנוחס'fוחודר!:ר'עו::גחגכד{חמחחסככעחיגח cתירח

יוסףעץ
ונפיווגו'סינקיסומתסמפסוקרפומס<ססמתי Sומעיגית N'Cסס)וירערו S'סוגוגסוכו'רפוfוסנססמתי Sמרני <"ממכסערךקfודחוייסכיון :וגו'
c מסינתS ו::גרסערו S וכיטכנזותוערC ו::סחיריכן;ער<ח C '"נו::ו '''ענסיבתןחורותגסס( ("ר::וגיןו{וחורותןו<גיפסוקיתפרטט<עיכיוחת תC חת::ו

וחרזז::וועייכ Cיורט(וחורותס<חותומ::וכססםחת::ובסכח::וכססממזיקדחז"ס Jגיווז"טונו' 'ו::נ::ודכקיסוחתסמפסוקרפומס סו::<ח Sומחנעוררכי
יעות ::1 ''נו::וידס. ,t!נלנוי :פז)(גניסתחיסכעתחותסותוכיחתפינרפמיסכווגתסדעתנ::וסחמכמתי ;"ררסומס;ססמת' Sמרני {"ו)טער Sמדק)ו

שפר~ססעו .הערןיסו'ינע!ח) ,זםנרןחהם



מטא IIז.נר'וJשקיארףכתוכותעשרשלשהרפקדיינישני יי Iרש

:ודם'רפסתמנחרקכ'rכוככ'ונפרכס!,:כפרגסזכונוטרו 5 'טנחכו ~'ו 5מפסתנטוונרפסrכרר'ט .מ'גrכוגג'נליסקאות :ות Iגמוגו Iוכ"מ
כגבכת'רקרח'רAו'מסמנככמוג Iבכגגפ' .וגו'גבכו~"ונחrרמרמסת~עגנמ'גתוגגןחפו'~פתחגחגוכת tiמגחרמנ~וrרט~רמנ~ט~ימ ר'~
מןכ~ומ Iגגגנמעסונוןננכמיבכג'רכינ~ורגמ'כ ~ו~נבכוגסמגמגזכ'נ'קינן :רקגrכו"רגטון .שתהמר :ס Iפסכrכגרמכסוןפסהס Iרר

יכfוון Iכומפטיונוןמכו~ויןכוrנונוןכבכןכ Iוטויון Iויטנכן~גיוכזכרונוןס'~נכוזכרממrנקכוג"ומנכפבחווכיזכו Iגנכס'י Ciבכינוכקנ .נכפמ
 r "ו~ ooכקככןכככ"rנ rטכזכקייסכנכו~"יכו Sככ .'ככןככ~ןיrכמ'ככיכנפשה :ן Iטר Iכ

רקרמימוכרוג"בכגוו'ור Sגנבכר Sנו'סשתוציאאי"עתידחיוסףכרכיחייאוא"ר Mשםנ'ככקןכנסוכסבכוכ,סוהיינו :מ::וקכ
rרטחוגחחסס l\ג~תקרחויסiגיiגגזכיכ'התל,ם(שנאמרמילתוכליכלוסמאותממוו .מסת'יעגכודמ :ס Iגר iIגגכגס Iעג

ןכזכחסנכגר'וקנגו Iטחמרר lגעrכ'ויתק\\מו I :גרוררגטרו 5הוגחמסהiגובכiגכנiג
ג Wרורגןיר.,י Ciהממ~מגוממרננכו'י"ובארץברפסתיהית"ר .בארץברפסתיהיעכ) :סמ'ינרבי' :חיו pג'וי"חרגר .חימר

rנגנכננ"ככ Iנפגנכ"סגיניזכגנגנמגנדקרשתתרטחטהעתידחארמוררויםכראש :פריעס::ו lטגמ .סרקגז Iמגגגואיו
 • Iורגניוככפיטס :מ~מי Iזככככמומוצערישתאמרושמאחדיםבראשועולח .:סותהגפין(מכוזכנומ'ן . \11רנאין

גמסהפקעכנמומונכמווינכסמפקי"כחמב"הפריוכלבנוזירעש )שם(ת"ללמוצרח :ים--וגיחזוזו Iככסס::ויין::וסזכ~כסון
רמrכגמפטrכיןנעכןגמונרוכפיטrכמrכוומ) Iליייי Iסזווקגטוו'ומתרנסנעיגיוגןרמוז

iגפיטסוגמווiגכירכמוךוiגר1גקנכiג 5ניומשרההעומנשכתוגנזתמכרוחאמכו l\מג'וכ Pוז:;נונבכיכיסכיזוווווזוומ
ג Iה-יכסהזותמrכיקיןי::ו 5l:iווממררר"'יפסתמלאומביאלשרהיוצאוארםסלתהאת:יאחייוסומר,זכiגוכומ 5פכיסגסמרמכי

ויס"'יקימנכמוןנכסככבכומגומ,ןורכ' )יכדכרים(ביתו·אנשיופרנסתפרנסתווממנהידוגיו Iטסiגטוזוקוקזוטווגסווחף .סיגיוגי
ויו 5ו(ן Iטמ::וכיו;~פיןכסבככיקמיכפיטשתהאחטהעתידהאכרוחטהכליותחלבעם .,לית :גניןכגסון .איפנר :גנגיס
 ·זונסיככיס-קזווין Sכיו Sגככויכיחונושדיייתחמהואלהגדולשורל ..'t 'כליוחכשתי ו:: IIוכייכימגכוכסמוזונניגככוך; A(רגיס

סרקגן Iמגגגון Iמונו'ולשורקהומנכרלללילנליל
גטיןך"נrכ"rכורקiגט Iדר . Iו"סכמען •צפורישיטראביטריזםששבוומצאווחוושקפת)כנ!קשוע
ו"נטיטרק::וס l\קמסמבכוומיי"סרקונפשחרחדלכרישלשהאביולושהניחבאחדבשיחיןמעשהיוסיר"אתניא
ממנכרוסממגרקמ"רנפוווכורrכדiג'יגובזש"אר •יוצריןכתסבוסיככוומעציורחדלקניןט'כוונמצאומהםאחר

וגמ . Iוגו \IIכגנסג"ה Iורג \11נון Iמודם )שם( •בפולםבוויורדיםעוליםוחיינואבאלנוהניחכרובשלקלחחחליפא
ןכוג ו::וו::יכמככטוסמגמסיקכי::וקייוידרוךלכצורצערבוישז"חעוההעוה"בכייוה"זלאאמרוחרמתשתהענכ

" • / iI / / / / I • מחסגככננפגיסגסמרi מווכרככמויק
מסמעמ'יגמ . Iורגמרוסמיגוש"תוממךהימנהומספקביתובזויתומניחחבפפינהאוברןו!אחתענכהמביאכהעוה

מנט"גרמ::וננומוינח t:iמiגומד::וFכרוסל/בהשאיןוענבהענבהכללךואיזהתבשילחתחסמיקיןועציהגדול )ככפיטס
מיוגס;:ווממגמוגו'ס jגייהמייוrכרמרבאתאכי •וחדבאלארמ \:jתקריאלחרמתשתהענכודםשנארמייזגרבי
מוקרס::וגנן iונגiגגכוגנכוגמרסנרימ~אי! I/י Iשבאוגפ!גפ!כללךאי!עירהלגפזאוסרי )מטבראשית(ד"מארזכרימי
 ~;ר~~~~מ I ך~מ~כ~~~~מ':~יוי;י~~;':;שאינוי/ Iשבאפרקאיל!כלרךאי!אתונוכניולי~ורקח )שם(לבצוראחחעירצריך

ןכנכסכון Iסמממנכרוסנכ)וגוןסרקנכמ\כןלבושוביי!בבס(שם)ל/ Iתיי!בואי!תאמר~מא Iואתונותשתימשוימוציא
מגגינ'נומרמגמור 'ורגוס"מוממרת"ושסותה )(שםת"לרמוהאינווש"ת(שםוcבדםענביםל Iת/אדוםאינוחאמרושמא

ג~יווlכ'~ו~נסיועיגיס .ו:ו'ע~גיסוש"תליליאומרשטועמוחיךכלמייזעיניםחכלילי(שם)ל"תטעסבואין
מ"סנוקגת][וש.וממר;:ו.;דונrושיניסלבןתימריאלמחלבשניםולבז )שם(ת"ליפהאינוולומניםיפהלנערים

' • I , l מיוכוו~יסןמ\\ןגומיןוקגיסררעמ •יפ::ו '
ניוכ pנפטכככו~נכגנ iנמוג"גנכמייסןכנסתאמרחארמרימירבאחאכיכתיבבמאיררראבפשtפיה •שניסלבןאלא

מיוככזככגוכככמוקןס::ווחסכיםכנןמ"כשיניךליואחוימחמרא )דבסיםןכעיניךרמוזע"רכשח/ Iחקכלפניישראל
ס Iסגרנןגפיס Ciו;:וו'דרסגפיככקוס,ויותרלחברושיניסהמלבי!טוביוחנ!ר/ Iדאיוחנ! Iלרליהמפייעמחלבאדבפיס

נכגנ tiוממרטגיסכ'נןקטוגמ'מע t:iמאלאשיניםלביתמריאלמחלבשניםולבי(שם)שנארמחלבממשקרן,
ממגכומר Iגיס t:iנוקו rננוטונ ~ I I r •ייל~

ננכיfכררןמפשטיהוממר .סגיסנ'גנן •םנשנון
רקרמפסטן~ירסח~וקריגרו"גמינכיאתאולאיומיתלתאאיפנדחוחדר"לדרדקיאדאמקריבדחייארבשםבא

 iכ::ומר Iכמננכייכמיכעיכררסמכגנןממנהובצרתיאכאליחניחאחתדליתא"לאיפנרתאמאיא"לאתא
·וחמרורג'ס Iסגכגןמר'כןימכררסחאשכולותמאותנ'כצרתיכ'יוסלנרבאשכולאשכולותמאותג'ראשו!יום

טוגיסג'בכ"ר . Iגרוכעיגיוגירסוו
 ·ורג'םיג'ןגיואחויממרונכר"ורחגחמןrו"ימסrווקגעסטוגגיגימגרחנכגסוןמגכיגיורריסכנכין<מנירוגרמוסמוכ::ויסדרןגוןמייןרוי'ו

יעקבעיון
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סכ:גמוגכט:גמקוס'יימותחמסמכ . Iווגוגרי!רינוfוממטסעישהבכנזסמיוסמסוכגמור:גfוחכמורייינחכו .יךכסמככזכח:גייגואמרנא
וינוfוממסחסכסחכוחסוכקיסממויקסמ:גכיחסיעורססומסוכממוכסיססויסנניכיס ' Iנייננסfוסיכסכפייכיfוסוכעורניוורכסמככייfויוססג(

 :יסיטע)(פגיססרכימסיעיכסוכיתוכמסססחסfוךרסיכןכעיכססריגוייןגככי 'וfחמביסךנסנ".גגוככוךנטמכנוכח jךכעג'כו-ייךיתמוכריסךכס
נמיוכךיןיסרfוכfויזניגחסיעירסגfוכוקיטסמ .וגו' jוכר'רנימחמשחככעורניוסגיססרקכפ"עfומךגגמיכוכחורססfומווומכנסדכסססוכיעכו

ככסככעfופ"סס IIסקכסכככרוכחכויסר:ג Sקוגיכעכוכמ Iךממויגנ"fועוססחורסגיוגח Iסכ'ודכסמככימך"גכווכס:גומטמזמ:גמגכט::וי'טגכ •יחך
כוכז:גכומזמכfוגכחכ;מטגכויסממ:גוימכfכיכחקוויזרגכקומוסמ'כ::וו ו::כו:: . 1מיכ'מסיrכסומיכי!טיתסריהיו :יגכקכ)(טנוחורנסrוככזכrכנמ"ט

כמfכ 6 •נכוס"נמבכיןמק Sכ'::וקכ"ס!כסנכיככיטסריןגכייככניססימןחכוחמעט'יכ"כרקו::ויייטומכמרזווככ::ו·וונסמכבזבחט;וחמחכוקחטגון'כ'!כ

 •געשטארכעבIעג)ג, Iשט\\בערפעלזיג,ג)כרויט,ראי )וf •ןגםרתןהם
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יצחקעיני
חח~ידזירpחדזי :1Iי

 bרספדמד~יג:;יIין
ןנככנפנעIייררקכמ

 t 'סמד::;מרחס~נ
 :ס I {~מינכי~ים

........ 

כרכמיברפיכסוןמביכ\יעובבגכבכוי\!סרבבה' :מסור\יננבימ,סריס Sננ
נ\!רונ.ננככריס:קסטן.נגנען:לכרבלכרבנכננכ\!:כfכגיכסומכנס )~(כרמסימ

"ורכרוןטרסיססמיניוכנכקיסז/מ/גיריס]סרי ['ענכפנכיסז'rנכ'.ירסממfכעל
סכיסבס'נfנ IJממfנעכספריס mוככמיבו"רסמי\!rנ"קערסיףכיtי

 ,!\ירסמ"קנכפוכיסוכמ\!כככמסנrנבןר
מ Sיסיךקנfוקסמ •קככחסאה :ררנ)ו

סכב"חיסעומכיסו\!חןגיס !\פ!\במן
ימס Sננוויכ..ססקדיסטמוניסומינןבריסין
סגכIכסניסיר mומסרם~מור'נטמקסממ
ננוגימ\!םנכסגןכסמ •רסכז :~ריחיס

רfומןסמסיןכרוכ;מוכמיןכסטןכמין
מ,ס Sסייסוביןסן , 1סירס :נכככמסמ
יפ\!סמיכוקככחקיכרוית, :כמחרוכ\!
ססנוריר/fו':יקיריןקגור rפממניסעיסיס

זנfוסיפס .גמועסןגסמסכמימויאה
 .מגמניסניחסמסכית :שמסמסכמין

מחך •מנכיימ\!ברi:ייר.fו ן''א: '/במ/
כימרונממ;מךיני~נכfויסנכfוויימנני

 .ריירכחמנוךחרקייככמממ~מחהן;רfוז:
כחס :\!יררןסמפבנגנ.סיוכרפכוכירקנ

בירריסס rמחמריסגמס .מינסכזויחי
כ~סיןברירסייס 1'רממריסכקיןכמסימנס
מחזיקעוחאין :מרינכ '~כזומיגמפנס
 :פ\!סעוכרזוfוובוככךסוזסספור .נםרי
יDיימיספיסס •פירי:ויסככחזקrנאינה

כלי :כיפו S;סככי\סין Dפךככרוניו
חשיכרתא :חרסמפסחןכני •פסןכן
 :כגככרמפירומיסכגםכםממרסמ . ,//דמ

סק~נומ 1]ממסןממחמ[כמי Sנינכחרמ.נפלטי
יס .רfו Sבמבקט :במקרמיfו..מורומ

רומבפכבכזוככסגיגיסנסרחיו t:iככקוס
פגיוכיגךיחניכי Dונספספi:י t:iכככi:ירס

'ככפגס:ימחימנחבגניריווfכחזמסכי
ימירומכסמירמםיוסניקפירמ".נו

 :סנסרגככריגפניוכגחןומחמוכגמןמחמ
דקדסירת :כסיכעס .יזמ Iפעסא

",ייקסiוגס ..lרככiו .כיי" jמוכפומייגו

כככסיסוכיסכככו !\ו!\בככי\ססכיסומגמ •ט'ככו'חfכמעכשסבוהנ
סגיוטמפםרט'מק"בטרסיססבמנמכ ר,,,)סו~ןס~חרפסמרסמ/cו
rומרבכ//מונi:ירכ\!קסרוס\!כימוספממחוכסיסמחרססחסמן~וססיף

ס'בכיסמי\!מבכוסמננרססבועומוחכוi:יינרכiכ\!יוככi:יכרנכככנכמסיס
כfכ:יעבעסגפיככבורfכi:יוfכפעייסנכמ\!
פסימככק'מ'חגקיקננרנרמייסי"י

 !\"ניחברןחגי\יסfכיכג.פפרככןננפפר
חבקיכומספיו"יוכמי\!נגסןסנןככו
עםרסגמיכפי'וסומחנקיס ט// Sס iמס

סםיסמ 5סייזרעןמכיזנfוגכמממעסי
\!מעםרננןמעסרמוכ l/יונו'םכספכס

i:יפרi:יככוfכ Sייכi:ייימסרמיירכרסוסמ
גגסןסכמוימכרךחנקוסוסחסכ~כגג

גח~קבניכסבמוססחבקיסכ//טוסנוסף
סחס .וכ'מםכחימייאה :וק//כס iסמ

ססיימרזייסכיסחיריס/מ/ע"פמחזו
מנמימיס Iנזסקכסננכחסמרוננריחין

P י !\כ:iכנ~בחיככםגפרם'''ט'כנפכיסוf
רכמרנכמךיקי Sסקממר '''ח pנמנכ~י
 :ט'םנכזכ"מכ~ט'סמ~נימקןביכח

חפוככגסוןםפועורגפי •טיככביבשםלה
::יוfנ !\כסככיכוימרוכעיכגרממרינן

רגמיבחננר\!מזרר\!יינירוחב:ימ,,פכ
חי\!סססו:יfנכבירםרו\!יוע/'גבי\!

םננכיסירכםחגבותנןסנכfור •נקרfכ
נרגייני'זכ~נ!כמךמרז.ככטיס"זכ~כ

 ''' bנסכח Pסכסמ"רי ז6ר!\נכןטנריכן
ררםו\!ונככ"סמרוננןנרונומיןומנב
ססןגר Iם '~מסכס'lכרומגככרקfכ'

:יעיטרררסזה :כP uי 'סמנכנבסככניס
גו'ווכ\!רינניפנמ;נכיכגדממיינן .רגי
יסרח~ינגמנןtכץ;רבכככיסיךכקרחפ"ג
פ'מ"ספ"פסמ\כסוייכrירגגמ
רחיסספיtכגי ' rמגריייגכג\סופi:י

יזכקריכמרביס'ביסגומיבןרסמם
נמומרסןרמססדיתבא :סנכיג\!ר::ייינו

קחמרנוכינופסרמבכ\יבר\!נרמ\! .וכ'זס
רגמיב !\כזט;מומסרןרמם\!סגtכ

ימגחיני'i:ייררןמfכמענןרגמגי
נפכייככi:ינlו'ינגךט'ייככרמי

"דתכיבבצועומשבעהתראעלמרבנהחרבוו
צועולפנינכתנהשניםשכעוחרבוויב)(בטרוב
ממשנבנתהאילימאנבנתהמאימצרים
שיבנהקדוםקטזלבנוביתבונהאדםאפשר
כושחםוכני ),בראשית(שנארסנדוללכנו

אתתעלשמבונהאלאוכנעוופוטומצירם
שלאאכלכטר'~יםמיליוהניכצועומשכעה
אבלבברכותיהשלאמ"והמאהה/בטרשים

בארץיצחקויזרע )בן(שונתכיבברבכיתיה.

 :שעריםמאהד;ן,יאבשנהוימצאההיא
היתהניהודהפאה ,יוסירביארסתניאשםכב

סאהקמחסאהה'סאיםעושה
א'/לקיבוריתוסאהדנרסוסאהרסכיוסאהסולת
בהמשבחיתויאיחנינאלרןימנאההוא

ממנהאבאלידגיחאהדסאהבית jבארעכי
קנטיותממנהעיבורממבהרמחממנהמחש

לבראvכראהברההואאידמקנתירועותמנמה
דקיימאתאלתא]ן )(תלתאהאידיידאלארעא
א//לימנה[גרריות](גזריחו)כמהדירדנאאגודא

איררברוגהבהמעיירתושיתיזכוריא"לאכתילא
חמדנמיאנא/ל/אמינהגזירנ!הוהכוריכ'/קאב!

לךאתוו>גירטיה(ד"מםחדארו/לך'אקאזנינאגיסא
לצבייו/אנמשלהלמהצבינחלתחמדהארץ
אףבשרומחזיקעורואיוזהצבימהלךלומר
קלזהצבימהא//ד •פירותיהקתז~חאינה "/א
תאלבשלוצראהתכמלקלהאףאתדזuכמל

אףשמובשרוואיוקלזהצבימהאיפירותיה
שמניםודבשחלבזתבראץג)(שובותת"לשעביםפיחתיהואיולבשלקלהי"א

 :מדבשווחמקיםחמלב
 :ס) I ~וומס«ממרכב'מיו) 1'י(רףסמתמירפ!'בתרמ(ובבבמ

חושפשתזוכלידחשושמזחושייזמחיולביתששרגאחדבאדםעמשהרבארמיההדורכסארנר
 :/ל'קמדא"יחשיבותאלוקמשזנעאמיבערצת

בוסרראתבררו,כיונימתייפלטיארססכמרוייכיוחמאליפלטירכאלא"יסליקהוהכיאעלזררבישםנה
עמיבסווונוןשואהותויםהנכיאיםאלייווהיתהיג)(יחזק"לשנאמרחינלתאליפלטיא-םהיעבור

 •כמשמעויבואולאישראל(כבי)אותמואלסמיכהוויתכבולאירשאלביתובכתבהיעבורדוסוהיחיולא
פזיזאבעמאמינאההואא/'לוקעברבמצראנקטלמיערבסבראאשכחלאלא'/יסליקהוהכיויראדבי

לה.ווכינאיידכמיאבאהלזנולאואהרודמשהדוכתאבפזיזותיינוקיימיתוא'/לאבתילאווניירכרפמיינןוקומיתו

יעקבעיון
~ריד"יסדס~ממחריIי,מנ'נכנרזייכנכירסחנן .rדחפי Cר'נמררו::,רחיחחס'חרנכניס Cידfודג~Iיחרזטחמרומסרח~ C 'נfויחחיי{ח c ם"רi, ,יבס Iן {~גגדנכיסכעדנדי

c רe "דמדמריםכיד~סגיבדרממגדגניסכעדנדיעI מ 9 " 1 :!מריסומע~ידיד:'ימסשנאזבר : ~ידקטריסכc וד~מדרכסfח~;::רנרו::חמר ) j ממנק!:כיס ו~{טדסc ורזס!:יגנדסf~ןגס
חדפןעמדקדמןנמג~ס •ניס Cס~נכנררד~סו::כיסח(סרמענינרמונני(קדטח "rדמ"ס{טירrנד I1יגfו{ Iרח cנימ]'[ןנגמנ(נני)סנכינדרןpזס Iיסין וf{ '"עדדנס'ןגד c 'סככיחיססחrו

 ~ j (י::{ס jרדס cמססיסרסי ;::יעגו"'סמסעו::יזיןגינריןרנכמס{ןרביfכמחניר~גדדנIיסיסס ICכ'גחנכרזייסררסוניופ • wמ eכמינדמ~מח~י C '(נני)מרנכזין)ו{סמיכס
~םס Cמ

עץ
מנוכ::ו .פובכבככנו'::ובסיבה· :)ע Cיסו(פנ''עירfכ C::וויסכ'נמיו{עוס'/ב

~ ti וi ויבפריrרסממכסמככ'גסימבנסככו)/l ,(. דר{פיסכיסומ{תI C וומס::
בפירותמנכו::ווחברוןממרוכמ,{ו .rיrוערבמ~סוכיסיעסגמיוניס Cמ{סיו
 •שזגייזגמג{ק{ס Iב' 5םה :רח') I(מר'ס 5מועו 5מכפי'סבע Cפוביכנ{

יוףס
פירותי::ובם{ 5קכס "/ממףסח'ותמג~ברג{יוק{בי 5«סע/'מיגדףבו"::ו 'יפרס

 'כfרקממר כfו:: I //פ{ו ·{//גכגקיבדףגתנוות~::וב'יסגתפפרם 'ג': .ות 5גחוג{מ
מrוממ , l/חחףגחוססומסרבסרזם::יוחםמממrכ {/'רו r.rרי Cבומ,וק{ ו:: Iבי Sמ::ו

C מזגבC } 
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ררעקיבדףתכובותעשרשלשחפרקדיינישניותופסת 100
כעסוחגנכי"'ככrוחג~בב~גrוכסועורכסכנטככענעט~ט~קרנכrוסב~וכיסקלוrוונכוכחןfכבניססוקכס~י~יפרוט !ככrוקכיסנכrוקכרס~כrנינfכרבי

סתקו :סכעיסרעטכיפיכ"ח •יסחכככונ •כיפי :עrוובכמרכרכברמנכרכברוrוונככמןססקכןכיוו '''חכנכנסiר'כמעיריוחנכר
rרכיכ~ס~ימ~:רחרזחיכrוככrרנכrו:רעירככ,טוכיוככמקוככטו~ •ככמקכי~רוגAוגמ Iחגרןכטעכ~כוטכחכפןבחגחונכמנכרפרטכון '''מכככנסrו'
סמסו,iגסכןכוכfכ'מטככסמקייסי ::רררכיסבכגרעססיכחטכמר Iככחעכיוחנכרקכוrום~יווןכככגמככיסטוקג ~'~ו , l/גמכגגסמסגירבכביקטמככג
מסrרווגורסיססכיסויטi.וסכככקוס:רגיעככדוrוסמכחןכיוןכמן,'ככנסrו'כחבכדיין
ככככיסכככטסדיסמעועכיi.וסככקדרחר'תםקליה Iמתקרן'חדעכוכיפיק tמנ'אכאר'ככנטקסוi.ויi.ו '''חחכגיחכחחכוחיןfכמר
ויוסכיסi.וככככיעומריסנס 5 ו,iוכיככילטולאמשמשאמיימיע"ג]נשםאםיורניאמירגוגיס r ~~פסוקחrועכיססוקרח
יסיכrועגג~rורעסיוכנוטכמגרינחככ~fביי~ילל •במדורסכןדור :מכגי~חrועכדיו
נכסעיגיסוסכס •קטיגוריא : '''מננדר)מכמראבראחרבשמשאאומטור~ייטסכחסעוגסבכרכחרמיירימיךוי

צירוף :עכ,~סיבכנכרוחוכסומגנכריסאנניהאתענדיךרצוכי )קב(להת,םשנא'בערפא :סגמכנכיגסכקעח Iסנכטגינכוח
ועור :ירות rגעכירוrו rנ .גירוףחrררירמיה)ברארמ(רבהזיראאן'ריחוננוערפהואתטיןכעטכמןן,סרקגגי Iמככעתידין

יi,וירסחכקיסגםחטעס .עטיריסכסקטיגוריאבאדוד Iשבדוראבא]ברירמיהנר'כסייס ו,S iסררכפי •רט'פיררrו
~יחחףסעסיריrומסגירכrוררכחחכרדיסארמדשמוארממיהאמריתחכיחכמיםבתלמידיכעיכקחמרוכחסגחכסנקןכןכובבדכר
 • ' 111רכ ' I1rוכוויוכ :גכערוi.ויiרסrוסוכ •• • ' 1 'כותכותסתגססליממיכי:בכi.וידחיירי

 ~י Iפרכטמבכזכי :ס Iסונכמחרטונכיסעשיריהבהעוודן)(ישעיהשנא'צירוףארחצירוף ,
בכז:וריכס Iחכחוכונפןiרמגסמרכמיכובזוןיבזוןייוסףרבתני •לנערוהיתהושנהמהרש"א

חףפריונטחעךכיrון,גככ~ממורפריעתירי'רבאמראישברחייארבארמ •ובזוזי •וט'רבכטכיפימכטקרן'א :במכרמ
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מסמסריכמ וfנ::

 Pובס{ימומנכיכי

לכרףדיםרנשלישיפרקנ:ידיםארבעה
נכפגיכגרבמיכממסתגהרסגת rסככרעמרכפרסיומס •רס'כקטוכיטכככססלא :ויו"קמומוססוגעוסור 5מווכיסגיכףרכמitנכוסוכו'ביtג.

מנכמייJג.יוכקמכמסמכמוככעווגממססמrכגסווכבקססגמגייןג IIרמככמרוסוrככן Iגרממר,מוגכמ';כגייסוסמוtןימריוכיןכיכוססיס~כגמי
ופרס 5ומקrיכס I-'"יגסכיכ!וק Iכמסי"קס Iסספווס 5סרמחסמזרימןמ Iסמכיiי Sרמס Iכופמססמכונמו,מסנכסגכרכמממומגרמקמנכו
מיו:רמהיומהחגתסחבמ,כבעככות 5סרנכססגסומסכרטכ"גגככימ"סכמות Pונכססהי Pורממוככתיסי P Pה' Pרנfו) rרע"כפ"כמויגן Pורקינר'טו

וככיגוכמםגפסוגתרכויכגכוסוסומנכורג
fנסגהס,מ,גמממריגמסוגוומגמואלאלהרוגשטןכקשרכיבולמשהלאדר.י :סגגממכיגמרפרמfווכמורממ'ייג

fכמריגמכמ,גיסרנו'רמכורתוהגרמרגמיכליאתהרמיםז Mכיר)(שוכותשנא'תנוקלאותוכרימ , Hעורמןסגעסס •מתיוכקזתfווכור
מו Pקגוסב"נגמיע"גגרגתתמיכתיבככרולא :ומטכות]כככטסמיהיןסככוכמכין

רס ?Jרמג l/ר\,גכמיסוכרומ '..כfיגרמ"גיג.ןריייתינוקאותואומשהתחזקרוימיוראהצא~יגסמקרסו' Iרנגמגמממ"ם\\רו
ככעכככסתגככ"רמכגרעכרכמססכיס(זכינא)כריהורהר'ררש •התינוקזהאורפרכגיי:עססוגמיןכ)כ(סמומכגרגמיכ
תיסרבגועכיJג.חיכיוכככמסתימ Pגיוכהמילה iמרנינומשהשנרתשלנשעה[ניזבא]:שנאסרכוכמגיסגי /Cכמוהס .להרנם

סרותקכופגי •וגו'ממןקרויסי :ורו"קאלאממנושיירוולאוכלעוהווהימהאףבאג'יקכ"'יגכוכורתנכ'י'גר Iועכומףר\יף
טמיס'יחrכןכנכטג!כור'י Sסמקרמכוגומלל :כ'ירגס'יי'י'י Sרו'"ממסיזנככסכומfור

זומןכ'יגקרמתמירכק"כגוכמג'ייגמ מ,.,חעראחוחנרחצורצפורהוחקח )שם(מיריורג :גי'יג וfמ"' .כ\מיןוכמתשנאסר
תככיכססגימרמטכותוס 5כככסככזומכיןמרומשעהנאותהממנווירףוגו'לרגליוותגעננה I\\מ\נמבכוכ\מסטכחיכ •רחימסבונרא

סססכפי •ווכןוחמסמףבאו :וק"גמאףהרףלו)(תהל,םשנארזכלהרנםה ttמ'בקשס Iכופ
כנרוו Iמחועמרבכ Dגסו Iוסגוחים-.סמגמגןכיופ)(יבריםוהכתיבילאיןחמהכז)('שעיהשנארסהרגלחימהוי"אמחהעוזוב

ממוכרף Iוון tiוכככסככיומת'כקט Iוממר :רחימחגונראא IIואנעדייוחימהתרימח .nדוחאףמפנייגורתי
רכגרגמיכנכםזויממגמגןסגיוממווי
מרגrכיכממרווכט"רונון jירי'יףנכrכגאתב

ממוrכגרמת tiסרוכפיו tiוIכירוגרנכיווrכגנכככרגמיכגןכוככרכככרו .כוו'רנכיואאל :ינג.ימיכםק Iוג UומעIכרמנכיססכ Jכככמת Iסתתככיrכו 'ו:;ויכקם
גוסנכסמתAימוכומככווטןוממוככתסי Iממ Iרממנfו] rרע"כ lD/בוכfכרי' iוגכגסכערכמוו 5בומנבככtכמככמסכגסבכרכמטגרמסכמסירתיחנעככסבכרכמ
פררס 5יעס Iמכיןכרןר l/כסמגרמרוסומוסכסוגמוסוכסגיכבמקוסכרגכיור l/וכמינג.יכס 6סתירנכ'ןנכרכנעוםסמכךfוס mטרכםביכונכיוכ Iבסג
סומכת Iתמנכסקיסגככרס AIינת Iסככבכרמנממומוככעסנמפווס 5סרמהתון Iגכסויגס iרגכככרמםוכמםתוננע Jכככמכממכfוגסמנןכת Iמבכקסיסעג

ו tiמומיכוגנכור rווכוו Iרג Iונכרככרמםיכוגעוםתיתספי'כוכוככםווט'''וס'ומנרמינכרנכגמןיומרככונעווגכ Iת'סכמ tiמתיכתגוכנחכגמגוירעתוק rג'
כמ-נכיכתעסקיטעככתכיןוככג Iמס Iסגמככזתוגיו Iנכררבגנכורמסוןכפעסרורמן"ר /Cכרכרןמגרוגיסו Iרכרעג",כווןורג D5'יכיגתמקוסמורוגרגכר

 •ככגמןיומרככוגנכויגוגסגמכת Iסככגוכנרוכגככת'יכיגגככזסומר Iוכמככקוסשמוערגימ tiכפנכסנסשותוכנער rוכ ;Cזרfכרמכמךכרסמכככריי'ירמוכי
סנעחטככוכזתסרןמ l/ג { v,וי'יכככממוסכגמינמס l/תומכומכנכג"ככי'ינוכממתיכסנכסקינכ{ tiגת Iתב rממנכ"~כfרןויוףכוכוככט ''' tiופונכור
וכמסגת Iינ..מיןמומומכטכמבכככתרנוסבfותכיכס וrfממוככרסוסףנברכוכסימוככוכסיוומסכמוכסבתמכמכי'יגוסכמתכיכתכמווכ'כוכבכוס Iםת

מסר"ןמורן Iבבכזתםוב Iועןןבמורןברבריועייונכג"כוגרןכס Iכססכממחריבכורווכ'בגוממסימרככוכסיוימ 6מככמכמרכככמכסרנוסבמממוכסיי-ף
גוqסרכרכת Iסב rמככככוכתמכמןסתוףטמוכוחכתמנכ ti,נכנככוכומס Iרככוכמומככוס frכככנכוכויוףמרגמיכגורקרקכ Wזרוס'''מיכממכוסגיככמכfוןונס

וכפס;רכככמוםככבכוסינ..יגתווי""כרכממכככטכמכעכוסס tiמתרנ Iרס Iעכככוכ Iגת Iס Iמסfכףסנכג"פוכטכתסממזוכסורסמכמוכומרככיסוכןמו""רס
ככנכ" J"נככמוירףבגתעוגמממ Iכגיגמתrכיכגסמגףרמrכת /Cמוכומככמומומ Iסמימוכ eמימוכככסכfכנככגנכגססfכ tiכתכתורומינכתנתנכרפעסמוח

כוככrכ Iככעסקיגככ tiכגוינכגמכעקסrכגוןכ:וו f" Sוכfופ"עכitנכתעגט Iוםיי'יגבמכמ j~כמכיכמוכומתומרככיסrכrכוגיטסףרכווסכיגתממוס frו
מככמ tiנככככסתיתרגעג"פ tiמכמבגוכמ Iכממכוןכמו ..sסיוכטכגכממככרכ jתכככfכ gססרסוממסערסמגככ 5ג I rומכמי Iבככמעסק Iמסכtכמכרסונוכמ

מגי Iזrכרןגת Iסררמןעכמור\\תוספןןגפרס'''נסס Hי'ימקסת ::Siמ-יגמייtרייסכת rוככמונימממותיכמכןמחתרמיסוכ:וןמכמממרתכfווע"ג'"מו
תככגמןטסרףמוכיכיגכרfומתס Iרמוכהומכממככרסכמככסתסרנ Iטעג"פכמוכגתסוכסכתככתרכפימווייגוויגי 5ורמירבריוכרכפןעג"ככ l/כס Iרככוכמן

מ Iססנגסמ sומממוכממו tiרנכמוגיכפן •ווכןכסוונןת l/ככרעכקש :ק l/ורוכמיכומיינכסהrכןומנכותבטכמ Iכככrככוןס5סכומוכסףרכיגת Iג\יככמגו
בכרכסרנוitסכסנסרנןבמר Uבככתוגןכמת rינוכוסנרכעכוסו"ססכטכיוכוחכמוכמגיםזכבונכ"גסככיכגכוrכ tiבתrכרבכגס Iכוומינכטסס Iתכמוטןכו

סגי ' 11י 5כמכמכוסנךבשכחגסכמגןכתינסונוןככמףסוףתקב"תכוסממוכיי-ע jמממחוסגקומכגמ,ייס Pסוני'וב rועממףתרףקב"ת i:Iכוסמככו
מיוכוכימתוכפתמףטססוכfכרורב"גרפ"קמ Iמתתכזתנרקרק tiמ;:וס' •י'ינוכומככתוי"א :כגןנכיכrככמתרסכומועכנכסומכתרנכמחוכרטמגכמו
כין Iמוכמסרסכfו tרוכפיופן'וכר Iימגס 5מגתמפסעסבמכוכככתמ Iוסר Iםמימגגיככיכין Iמחככתביסבכיתפ"ת •ונוןכןן Iמחסה : ' pבמו tiע"ספס
וכנכתמןגכמפוסו Iזתוע"פ •ווכ'זוימתתרי :זור Iגוגססורפסמי IIותמוכמספובכתפוסעתיימינכסתי'ינו pכ /Cוכנכגכןסיתfוסמגגן Iנכינכטתסתונו

סד."ש'יא 111 ".ו

עץ
 ו)ו::ע~טסט::וקטוממ::ו ו::"רrכוס'ןכיע"נרףנ f/נוע"ו .::וורמימ::ורחייא

ח'מ::ו ~" n פו::"מיוכוממ::וי'פ::ומףכחוכרוק::ו Sטאיוחןטסרמ,חfו
קט::וו~גמורס ,נחימסו::ונימוסרבונכטסומנכ::ו)ונכריכו~ינרףוכריסוירפרק

יוסף
ס)וע{{סקטומסחוסןט"ונחונרמ::ו .סוומימסמריסגfוקממר:גגמרמסמ

םמט::וכוכריסו::ומממףקם::וינכמ::וומפמע"פסמיוכממסי'ססמףוקfכמר
מופממסיונכרמפטרומ'מחנכ::ויומרקטסומףסריימףוימימנכססרג
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וסfכוכ\(ומ i6ינכ..~ו~ומטסטןו~וfכמס~מfככ~רוכסטןסכקםמנומרו:רגווג~~גיכי~רסנירמ~ממן~זוינכסמס~רסי-כומנכט:רנמינמקיfכרגמיני
מ mגןכונכקכיפומממספרירסכמעננסויר\ססכfוווע"גגוזוסנכסרכסקניפיסגיוססוגגורמוחייניוססוזוככסמףוחניערנגקרמוסומ ר//~ Sסי

ירוף 5כמגמגחסגגןכגוכיעינמירכזסגכ/ס Iסקגג l/סחערוכוכרכיפרירס tiגוגנזיגrכי l/עגחסגגןככסיירכגסרגןוכטסטגקטיממרמגוגמגןורכrכ 5סח'
מגגמסככטסגפיומוניערגrכווכוכגוכ::יפרירוכגוגוכיגrכגזווכיטנסי"')וסרנוגחימסמ l/וירעוככעטומככו 5עמח::ימרסטיטמורגיי-עמןמחזורס)וג

גרמי'סככינ~סנוכרמכמסוףוערוכמזוכ:ר
~מכ:רסרכריספיעככי :נסרג]כופי~לךשאיזמילהגדולהאורסרכיתניאשםיביי-גט:יוממנכר iבכ'זי~רנכנורסבפ"נ
נכיכ~נרימ·גכומרנרימ iמזוגרזוישנתעםiכ[מיכעולם)גמור(צדיiכrכינכ~ס:יומםסגיiרקכיפסגמרכיוככ
 :ומ 5סככגגרסייוגסרגריסגגכקונ~ titiילןלי Iכו~ tiרחקניפ~גרזונמ~מrכיננמ tiוגיון

ti והחג::רפורס 5ו::רמףגחסמfבמצותגורחסרr גיסוכיקי·ררבימגנגורררכיוופליגאאאתמםנקראאונואבבאברהם
קרמסמימוקיו::יומכוכיג::יקרמכסמיהתהלךין)כראשית('~נאמרהמילהשםעלאלאסוכיגסכוככוחרמ,גס Jגיוגוס tiרמקגיפס
·ערוכנגוסרכרגימ 5גמשמא :נמור~בינירביתיואתנה[וכתיב]תמיםוהיהלפניגחנןכגסגמ::רימנסס tiכfכפסוגסרוכיג::ר
ערמנכיסו~י~נימנכרסנמיו tiעגכלכנגדששקולהמילהגדולהא"ד •רכיניך .גוו'iרנכיסגק';מלא :כמניןוךי:ימף

בריתאתךרכתיהאלההדבריםפיעלכילד)(שמיתשנארמ[שבתורה]המצותגיכמ ב'/כrפ"וכוכ\(רר~גמ"סמגומר
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וגמגוגגמוטפיגמוכגךייסמחחרגןדקאכהונארבחכחאהונארבבררבחסגמכ Iנכסfו' mמנכקערסמוגגיסכסגיס
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כפיחס:וכנימז'כו;חפניומחייfוזסמכ"מ~וינ c;כי fCDו 'וffומייס סי,,'"יומר::ונוין 5ניי D::ויוסfוומ, ו::יכ:!יטוךכ~רכי::רחוסוכרפוןז~בריונר"" . Iמ c ~ cכfומךטפסר'ס 5מממרזfומכס
:יוכ 5ומיז'ןחכ~::ויוסמווח:!ינו C ו::ו~כן .ו"ןכסמומנמיכנ'רמו 5עכוזק:וי:ווגםכקיוכחככיסמכ"מ םי"',,כנ~כי סי,,'חי c "יומי,,ונ'ן 5פניו~::ויומ::ויוס"ס ג"מ;:~ח;סיס~גם~:ניומ
ר~;חיס'כ,מ"נוויק:וכסמומנכחימו 5ענזק C "ניומיחומו I 'כ c ~ c ":ניו J:ימדר' Cר;וננfופ!:רוככור .ןו"fומרכסומוכמ rמו cו~חכו:ניככfו c j~קנככרח"יינןעני:וי:נכיפכיו"ייי;:וככנייוממס

" C ונ:יחמיייימיC ו;כגופוr וfוכ"יC ו,~כ:נימ .;:נרק:נמועי; מ;,,י:כינ"~ממכ~נוםחםfומר;חמוכורנ'מfיןבעםtז'רמj כי;fוכ; וfו"יוסfוכיגם,מסמרר'ן:נ:ווfק(כרזכ' 1 ''':) '1כ; 
ןבםבכfומר וf;םגווןממכפ;כfורס"וי ""מוקרממוונ:מכר 1 "מ:י c :!כ" Cחיייחכיוכרפוןברירקיכויכנרי ; Cמפ(יומ,יימוכיי(fויזפ:י וf;וכם:ופניסמfוירכמרז'ןפו;ממתסכמ :)
סיfוני Jוfוומי 5מ

מכרס Cכfוכסיכס
כממ"ס J "סזרן
ככמוניסכן,fוס
"וכמריסו ~fוכ

י:וכן:ניוכנזניינו

ח; " Jנמ"עמ:נ
מרקענ'ןכיfווי
(כככיופרומ

ינומרכפינינו
" Hrt כC מגסקרמ

.... 

]fמרר.ישא ]ו
בפ' .;סיכ;ד'ח

פכ(כ"קטרובח
שם ]כ[ :ככ'fו)
 Pוכר •שדס.ד'ח
ס'ותתרבעא

 :עיfו)(כ(םכסזרי!
ודןד'חשם ]ג[

,יIכ'בפ'וכוסת
 :עיfו)קןב(פסמיס

יוסףיר
 :פ'כJכממירא
 :חיפנ:ורככומב

עץ
 ;וס ןנ,,'י:: '"נfו 5כיו P 'נ~"בוןכקןרי! י::ג"וfו"רןיfויחוסםנןבעבוי
כfוכ~סfומריוקן:ובי~עfוברכ~~פחי~::יכוי'''ן .יו"סfוייקרfולנרלא

(עיריבי!רו"כfופ' Iכfוערבך~פניfופי~וfכןחס pתפ~ונגוסגנ'יבוויס
יכנעfכסות :Cנפסגנח כf,'כfו ן,,י' "",,ת::י I "חייברכונפנן::ירק ) "1 ' 5דף

ער ;תתנייכןfו( Pפ~י"נגfוכנירנפגןיfופינירבונפני~ריקמותר::ירוק
כנפיו::יריקבין"כויקבפיוfו 5::יסןכותןם::יי::י .ריקך"fוכי~נןfוחס"תן

יוסף

 י:: :Cקfכ S י\f1כננ .נקנחכוחכוףגפית~סס י::יי::כ~fוו"ייריבקער::יירי rוממ
 ·ספייויכל ;נקנסרוקייןיייכןח::יי'י Iנעי 5בfכfוגנ י:: rועניוייקfכר :Cינ~קנח

ג'וףכק"ווכfכיחfכגכיפסיו ~/' Sככתנברכיויטעי::ירניי:וגfכיותfוכיסיייו
 :תfכניס'ו Pגניפ::יר"וכסיפ'ןנ l/ע

נחג"'יכמח"כננfו::י::יפניס"fוירתגי .פכיותfוירfווסחג"תאלאלכ
::יתעכןנ::ייfועיי",סגי::ינוףפנןנס"fויר Pעונן"תגכנכ P:;,,יתית

 •זיסמאנט )וfו.מכתורמה



מדייש"אנמטדףנרריםששיפרקהמנושלמוחנוררחר'ו

'ייג~סררוfכיקמככרמנטיסרכסזכס ג"'נייוכ~נרמוימכטיס .נולפא :~וכיס Sפני~סיי-כ~טככרויוריס iטככזכו . iיר' mכמנלדי
רמוי ~,~גמט~רימכטיסככסזכסמ s, ,/lרמכננייימגמג~סטככור~ומיןמזככשמככדת :עגיוכ,טכגרי~ככררטככיתכככימו ~'י::ו ilקגר

מגמג~נדולח :וק"גוס'~פסור "1רעמי Sתכרניגרקמככררכ :ורטוכ~נגיממ .חדוטכי :קרקע]נכיעגיוטנ ~,~טנמ .כעגי~
ריני ooגדג'נכפיכככמג~כעטוזככזכ"וכטמסורפ IIמעכ IIר •וגוןט"גכדזכ'~נני~כיפזכמדלי :ג"נכיככעיניוורטוכ ~'~ט ."עיכשעטבי
מסחסכ ~גחכ,,~ו r E[חיווכסיןעסר~פ'נכוסיג"תוח~חיגח'"חיחוי ;"ורכ;rי

וגו'ס"גכדזככפיכ~ס~ומר~~כיסא"לחזיריםכפגדליאורביתכפלויאודוםיזגג[סנח"כמ ~,~נסיסו"גכס~כויט
ננןע"ן .וגון"בכיגטעעני:כרוךג IIוקביתכ"דאלא(לי)אפיירווחוייחוביחוראיזכננממנקיעחוח :ז~וכיס]מר\סוfרחו

 ~,~ככעיגרגמוגיון'ק Iוק~פירוטיסל:לערו tiמ~תכן I1מגר י::יר::'ככזוו::יוכן
גמעיגגוritרוכ ~,~סfככסגטיקר)ו ' mמוכמדרשאביוערמביתיאיתיחכפאטגמגטיע .~כמ jרירוטגיסנןרמינא

"עיכגעיועטויבכי"fנ 'נf~ '~דכ Iונ/·רןנכנפאניואחדאחדלכלעה ttו'שעהג~עכיךו::רגינ~וייר Sמטירוטגיסז~כ
גי~כפקחרמחrי'~כ IIמעוםfכוכועיגןעלגולפאשקילפדרשאלביאזילכדיחודחמס~כוכ~ 'פיקטכח Ipג"ררמ,חמ

כגריכגטכחוכטוסכי~גיחכטוקמאתפכבדת tt 'מלאכחגדולחאפרכתפיח .גכfגטfכגוומדוכי ,.,ר,;מזא Iא : ).טכ(
~טויבנדדווקמר::ריינומט::רטככגמלללענייססיטג::רסוג~רfווזכמוזכסכנורסגרי

ככיורזכי'ימוכעיכננרמכג י:: tiנמככיוזוראמרכתפיהעצנאקי tt 'שמעוזרן •יחבערווכ::ימ,ט ti •נךרוכידלא :וכ::יסיוזור
rכככטג::יכןגיגמככרכגקכוזכגי~ס tiכ·רכיתהוכעילהאתשמככדתמלאכחגדילה:ואתכככוהןםמוכ::יrופ::י tiוכוכגן

זגרוכנכיככעיגיס::רנזכוגוזכ~מגןכנוrכגליסאעבדתעמראנקיטתנפקתיחודהדר':יועדרשיןכ::יכנריס~יוטגמ .כ::ייגן
ייטוסכי~וכימכ"קרמרתכ~מכככמ[ניה](ליה)סכפיאלשוקאנפקאכדדחופבי כf~יורע ]וח,,~כ[גפסדכיס)(ריוכריק

r ~ ~כיחנכסגיגוסגכןכעוחירוכfכווכדרחמייiוכדומצליכמסיחוהלצלויייד\דחר'נפי;fורווכו'ככריגכם כ/l רטגנור :קIf כ
גטיחכ IIרסכ •וגו'fכחחגמ , I/ומעגיחחכ~ומ"ר~~וחרו"עירנכ~ ~ו~דחי~
 ~,~ודרגסחעניזכ)כונזרמז ~,~שעטניברוךמכרךוהה[כיח](ליה)מכפי ~ו~כמ iרממויומ,זככעיניומrכגנימכדמ

ימ ti~ככמקוסזכעגיזככגככ::רממסףידו,דהרביתעניתארשב"גגזרחדאזימנאמעילמכזיכמריק Sרמוכר::יקמ ' Aימכמירנכ::י
'כ I 'י::רגמוס t:iמ)וממגמ , Iררןומוכרליהאיתלאליהארמיתעניתאלביאתאלארוגרrכ' •::יומטכ::יככס tiושלי :גמ,גטי]

 ~'ר::גמככעיכר~רך..fוומפטרגסויfוא] IIעבנדףקבילולאגלינזאליחשדרכוסיאומורזכגס
כוגכממכי~כריג~רי-חרfכזוחי~כירו :עלמאבחאיךאיתחניליניחאלאמיחואיכאמאיחזילשליחאא"לציפתאדלי
 ~; ,fט~ע~ג ~~;~ ו;~ג~~~;~;;ח~~~~~כלנאברשמעשבועכלנ·אדברכרתיהליהאיקד'זtתעקיבאארכישםלב

גסוזכרשמוגוןנגימ)וכורטררוכfכרהוובפיתואליהואיתניסיבתאזלאנכפיהמכלהנאהאדרהשכוע
rכ tiמיר'"-ועקיגמרן :כ Iוק/ tiכמ,נגיורוררמינאליהואיאילהאמרמזייה Iמתבנאליהמנקיטקאהוהתכנאביגנו
 ~ l/מעג~רקכמימ,זכמעוגרמ~ןוס/.לדו,ארטאבבאקרייקאכאינשא jלהואידמיאלידן,אתארדהבאירושלםליר
יג.מג~י"יימיט Iע'טוניסנככ-יסמ 5כקר"עלחאמרלאגנוייהמידעםלירליתאתתאית jדאולידתבנאפורתאליחבו

 ~ר~'וגי ~'~סכעיכר"ווחי ~ rכר"יוו
חרזויסמסגככ\יוחוכווכמענייס mומםרבבביחויזילליחארמחליחאיתלאתבנאדאפי'גבראחאיחזאילאינתתיח

טכועגכגמכמומ:רמי~רע"ק~יוגןשניזפרירחתילמילשםיהושערר'אליעזררןקמישניזפרירחתיהוהאזל
מי tוזן'וסןמכגמגינוכ~וורכמסומשפירלדביתהורשעחדלהארמדקאביתיחמאוחרישסעלכיתיהיאתאקם

םנגfכ::יסוככיד~יינווכו'גיסי~ק ~..ריאמרה rשנכולהייחיותארמלותשנסךועודלירדמידלאחדאאכורלרעביד
רמfכ::יכבכני~ט::יימוגפיירוטכיסכול I 'לל

~סערוכזוון~כוככקטנרחסוגיפוומיויהכתהואילאמראררינאשניוסירתרתיידן,יצייתידימינאיאי';יה
רמס~עגכעטותגעוסווסגר~כיחוכ Iמ/כעשריואתאארדנייתאשניוסרירחתיחוחאזלחדרלאוחריאחורושותא
ג"ופ!תיייר S "~כ rסגירו:::ניסבכיולמיפקקדמתחיאואףלאפיהעלמאכולינפק Jתלמידיזוגיזאלפיווארבעח
בכערוrכ~ימזגסטכבכירסוט::יכסוף(יודע )בטמשל,(ליחאטרחאזלתלהיכזואתרשיעאהאילחאמרלאפיה
מס::יגמוגטסועכבכ/'טוורזוגיסגכוrכקאליחאליתחזאאתתבהמתו]נפשצדיסו[יודעיב)שם(דלים)דיזצדיק

טמורמירםטבככירוטכיסזכfומנגג::יכמ
נפוג"וםגכומטערוזכעכרבזרוג l/ונכfנאכוהשמעהואשלהושלכםשלילההניוחלהםאמררבנזלהמדוח

וט~ P"סגתסוףגמפויטטיטוססכ :נכפיהמזואישר'ך;ינדריחעלואיתישלאתא
מ IIו"חכ"ירי ר:iי~~!רורכוח!רויו"עמו

 '''ררנמכ l/ר •גוו'כו '"רלדא :ק l/ודוע/'סמרסגגנטרfוונמיכגנוחכורזכגיסרוקממנמגזרורכמ ]נ[מט~ ר:i"נכפ'i:רחוס'גהכוככריר,.,סעורכי
כמרווזכמ~ומנמ נf~ניתמעfו"פוכפרקנריסייכגי ~,~עקיכמטרןכיורוסכןרככינמ '"נ 'וfירוטגיסמעטיריטבועגכגמכמט~ימכעסיריזככן

 :וק"כווג'"מגיטfויכיבנממ t:iכ Iמ'רגוטנה~מוררככטוופ Iעfו/כפרקמיממו'וןנ~יגמומתרטעורדכ IIרקמ~מגוןווכןגמ~ערסגמ וfל\~כ Iקמ/
גפי'ררכסמיווסנ,סר~ייוכ tiנפכהעכמףכוסיפקגטי~'~וט::רנעיורניםtכיכיסכנריסכיטמ,ו;ריקיירעק I /ר:iרנפרטיט •נרנכ...מיגפטריק 5יודע

חרי"ף
יסורסר'סיס 6 ~גיובכורססכיסמחירגזסק~מחג~גינויחמיכו נf~ונסמרריןחג~מובכינסגסחגגימומ Sבכנדיימו,י~fוסמיי נt: ~fס Iקיס :tכנ :tרבכמןגי:יגfוססנימ
יטפוןרגיגיחרריןfו(ח(חוג(יוגנחכוסיסונחעכין::סיסחדסנפכינככיומומר:גfומינחו(ס:גוfו .פניוחמירחדסמגמח(ססן:;ינכגךגמומחין:;חדרנסגיפניוכסIויר
 :כומססיפקעםבכממדכג(ממרו(גךכומגירסיסכחסיוסחומוגיכוחמרכחמסרדיןועבכסוככמוכיסוכנניחי'סמגמיסכדכרימממי(ן:;מ,נו

ייסףעץ
יככמסו~מ ti::ית"ורמת~ס~סיגומתמככר •ככ~מג::ינדילה : )ס'/מרי::(מניתימ S וי::~גליככ'ככככו Sנע~::ימסמר::ימגסככליךסמיןומףסמתעכננמ::ימלסכו~
מ~מג::ילו~::ינמלרנ::יוממינככ~מג::י~::יחעסקגגורו iמ'גי~וככרגמ~מג'ימסוס Iתרר'סמג~ י'~יג ti'יר~מו::ימ 'י::~~ומר::יכורrו::יrוסר iככמו Sע

~סוססררך '~נ::יומ .צבא :מרזליךעסזוור'יטוגגינע~יו J'!מסמגנלתממרל~מו::ימ .מסיוסקרימ S וי::~ י:: Sרו~fנחרליןז::יגיוסfנג~~מסגממח
יוסגסמיןכוככככ::יומחגנרע~י::ינ tויו'ימלרס~ניחמו~יגסו::יי::יסירותססמו Sענליקתגי~סממיןס~fנק~סכסיס ~ tiלעת!גי Iו"גסמותנתיג/'ר~ס

 :(עריך)רוקענניע~או : qסר'ן'כתנ Cגמונrוומחי!:מררנסגיסכיו~סמיימיעי~סגסמנביח
ו~מ .נולפא : י::,וf~מכעוסקומיכומתרכ~ומעוחיויפופו::רמ .נתיחגנכניי

בלוםאוצרםו

מהרשיא ]ח[
 Pר D •בדולחד'ח

 l 'סח \'עשרח
 :נכ'מ).נכ j'C(קזו
סד'השם ]נ[
כפה :jר tכ •רעי

כוכתנ :t (אהש
 :ע'ח)

••• 
יוסףיד

 :נכ'מiכנגחונותא
 .'.י-

נאוביםחדושי
ככסונכתססיכגרונ

' S וfכמ(וקמבזרו
מרנכיסנ"fומ Iנכ
וכfומכנונכנסגי
גככ«כווסו Sכו

 fiוסמ'ח lcכויון
חוכ'מרעיכ{רנרי
סחדרסכנ{גפר
cמרס Iסקנוכננ

{כווסימ~יתכ
בג{ו"ס Sנכג'סרס
ן:;כfומיגיזנריו
fוו"ומיכו oמ jיfומ'
ר 0וכוסחמזיח

מי Cוכ'יקרנכנ
C: וכני"נרנרירגפר:

גפר"ד Sנגומיע'ס
" 1 " C כתדרסידת
רי Dנססזנ Cגמ'

ככחגו Iעבמיfו
גמומfוססcן:;ממר

 Jימווחכfודסככ
גכד;רח Dו{כfו

נכנ'ססקי o 'כחדס
וסfכ .{מכי cסו;ח

 Iסחרנינריחס
חחסחימס"ס SDו
D חס";עס'סnו

ףרדו(ססר cמ"כ
 כrfמו;כ cמ"ס

ו Sכ"גיחזנכון
חמכח{ס'ם Cסחנ
;כמנוכו Cו' .ס'
גיוירבכחס Cמ'כי
כח{סיס fCוסכד S <)כ
 iססיופחיכוסוfלת

סו{מנחמ{ס"מי~
וםfכוסיכי( 'נמ:!\
וטו'נרfובריfוס

 i·חג(חני Cסו
מרע::ייגימח ,rס
סו;עס;וסרדתכ Sר

קרמ'מנכוסח I i~מבכ
נ;מיר cחובכדמו
גייכחססס;ימוספק

סועסמןסנפסדח

רקמכרייגיוfו"רו
,וקממ:סר cכfונכ"ז

וfומ'ומו !SIנדונסב
סיח :t;סידמויגו;
,"חתז Sמיעטח

!בכיחיfו!במרבכי"'
חגן .סטנבכדננרך

כססממרמרבכיכ
'רחוסנכנו!: 1 "גי
ובוז(וככויס.חמ

מטמסהסכ'מטחס
סענבככדרךוסח
rfזי 'כI נעכוססC 

נחטחס'יייסופו
;כסזוסטנעינזרו
ס'חחכ Jחגסהות
ופירוק'רס Dג;סס
 " :tכ!ריומזיעד{



 132~רסףיד

 ..... : וI »'fמנכני!יא
באוביםחרושי

מו ~מד{נרוfו
יכ{מופ{:ג,,ככיריס

רנריוfומימתופ{
ורגפר cמגfו"ור
מס'ס Iווככזתוקרמ

סזfוסג{ותמג

 ',וfמ~:ג'מומוו
פ'פי:גיספ::ינכונס

ג{ופקודת::ין:גככ
 Cפ{י:גרקיפסfורס

}fס וc I רי{{מני

":ג~:וסfכו"ריסמן'
~{מני 'ג: וf{גי

תגונמ"כזfוינו
פקוזמיקפמקויסימ

ו::ימנכויימסfוזס
י cנמגופניממכונס
:פיניר fcומזססס
פ{ויקנfוו{ססנ~ר

מס 1גמ .כנורי
ס'ינרfונריfו"
ממסfוז"סופ(ת:ג

ס~fוססיfופיס
זסנ«ססכיין
ו fSונגימויס

fומסfו{ססfונ~יס
{פרוקורו(יסס'
 ."פ{יססו{ופ

ר :ftוfומריופתס
סמו{קיסוככזמוקרמ
נסמ<קו"רנכ'סככ{
ס"גוו~מתוימונכ~
ננסנכ~קכ~מונכ~

נקרחיס~סיומפנכנו
ס :tנוס'פוכזי

' t: }נממסיכוכורמ
E: סל:גמקיענס"ן

יס :tס"פל :tיג"
{גסלנfו"ר :tזכס
גו~סנכסזסכ~כי

ס'ונמוכסיס Cקיו
ננויסוכתוכסון Cו~

ע~יו Cנכ~סנכיוו
ס'יענזוס rונספנו
"fונ{ססורן 5 1 'וf

"לע':ג"פי:גקננ:ג
 1{גוחיו 5{מו{מ

מו :tתמנfו"רוו"זוע
,fו"ויס'קס~נכ~

נ"מקי~ Iמיוע"ז
~ C קרחימסננסונס

רי~מססנכס~ח~וק
 ד"{,,ען :Iנייסע{
t: רמריכקרמ{קמc ' 

ן Cוס{כ'סכסזרמות
מג{ת 1גו{ Cטנימומ

fו'} },, C ס" c ג:r ו
fווימ 5 ' 5כח"כמ
ח"נמ~וח"יטטורס

ס Sסיונני ~יי
ע'רכו~ונכו :I<ס

ככוז i 'ר(סמקירס
iJ ומרוטf• }וווf

'מ 5 '(נומ'ינמ(ריו
" }fנמקירס{כורי ו

רקוז{נ jוכע'ו
ס~נו ~וfכס(טיפו

כסמ"נססקנ<ססס'מ
ו"ס<ויייfו rומ

<כןס<כו cט<'מ
iJ ומדוטfC > מג<ת

"עטגירי{פוטרמ:ג
ור rיפסמק'רסמן

{מומו f} tוסיסfומ

"ז u""רנךףנרריםששיפרקהמנושלמזהנורר"שא u""מר
נר 1מר"ע[איעתר :רגגכיגמיוגס 5עגיטגrכגססומכטכיגסוחורחגסמיגיטיתסו :פ l/מעפ'מנדותכrו"ועי'מטסכ"סוכפרק 1גמי IIרט

רמות 1עוטיסיוספיגסכגכרספוגחח·אילאכגגסיס]:כיספכינ iטכוע-גככמטוגרrככ"יריומריכויrכי"מרכחכ IIר-כוו'גככמ 1מרע"קמיעחר
ממכחיסוסיוגחיכס Pכסכיכקגססספיגסטמסמ 1וגסימכגrוטמעזמיכסית 1מחגח"מויחוגסגססיסכחרודחיכסכרמויסטכ"דסוגמעטר

 :מן Sס 1 י""מrור Iעמוזסגסגמיגין Ciבכיעגמ 1מ riוג l/נמ-וסכריגרימימידגדייסכפ"דמנכרוגוסוקריכ Ciגרנכפרמיעמרכגסמ Sקררסויגי'"יני
מיככמרמיססגמר-יממגיףעכאנשיוהיק"כ:ססגמפררסכר'.רמססגמעםרממס
-בrרמוסו :רע"ק]מר Sרמסיסםפמעכברמןעקיבאר'איערתמילישיתמןשםלךכמספיררסיס·כככיגי'סריקיממ iרסן
מרנכןגמרגסגיע Sכסויס Ciבכמיכסדבלדספינתאאילאומןשבועבלבאכרסיסרירכמרגרמסבזסככיסגמכי
ריrו"גמכווי(ר"סי.)כי 1סספיגסגרמ"ריגזמנאעינא]נמיוענא)מז(חדלהעבדיןספינתא"יניטית 1 "קמ"ררסמדונגrויגןניס
נייידי-כספוגחיוווי 'ד[ :י 5מו 1כסו"יכיז' 1 "סייכיסברסירססוחיכוו'
סנימי-מירעסני:אייתוכרייrוסיס •אשכחיההואאתאימאכיףעלאנשיוהחדאקמידסריקמח 1ד"כקיי"יייטדrכסיגסימ

יממין .עכיסמרגמיעביי·:רנרגיסוסאמרלספונאיזוזידןיהיבחדאדזנמאגוזאומןגססרמרמםזכגrובזומרססרממרגעיג
יסן :ירזכר]כוגכימ Ciעדעכיימררככרעלגוזאאלאאשכוחולאמידעםליאייתולהוןכ Ciמרסייגורססדסררקתמדמןזימגfו

' Ci ותגמוסיסמעמכיסrמור' Ci סרממתפעס-מעררגיתמללמעמכיסS ע"ררגר
מעיכריממג sמיסגוכנכעוזכימגנכיריימדנאיעבידיהאמדויהאייתוהיימאביףיעכירא''ן :יק"כרסרקמיסיען '''ח

ומסיסמומןכככוססריגיע' Iכרכיחככר~חדאדזמנאדינדימלידהוהאשתכחעליהמדכרוכי"חיו'י Iפרם-יגי'עכיס"רגfו
נדכרעיניסו~יסוסק.כ"~כו~ממ~כההואמחיתהוהעסקאוכוליספינתאטבעהכפיטוגלמ~דחיק 1וסכטועג"כוגי'עכיי
כrוססזמוגסכסיעכפיערןוpככסקכעדסרוקיתא][דמוזמנאההואתכח ttוא'גוזאעזזנמיגמסימרבזרחסרמ"ספי'כפי

iאשומןע"ג]בכיףמטדוביתאומןמתזסעזזנמיגתעכסיעססרfוייככדיכ l סיסספחגככנכעררגיתממומססכגסר"גכשרו
ר"ע t:iכפגיויירועבכוי"ע Ciוכמנכרס :שלוםבדטיעא ilכומןטודנורסופוסגכקעיגכי"זרמריססומכמסמכמכחו

רמסמיכיכפרוגגנידוסיסיגממכרסריכרימכידסיייסממכזרגוממר-סגכז
 ~ I:iנמיכטחעיתככירכרנרערנםמחסלאתויילספונאיזוזאדןיהבגמדארבשםלחפייםו-יגי'וככסיוניס:אייתיבןווק";

וכונוממנגיסנכגמ fמיבכווככס .קיסיליהאייתואשכחולאמידעםבהוו 1סדיככמרחוכחרסמrכסירוחמ"רחגו
סניחמייסיססיסכמוויורקסוסגוריגריחפדוא mלחועיילאישתד.כטקופאבהוןריכןסספגיס 1קיריטיכסיףמ"טוגכפי

יוםנתמעררגיתמרfוהססיזכס CiנמקוסאיתיאוזבדגלייתאעלדדביעFכ)כוחה ttא'בתדיהגירוכמכמערייןרסקוףיסיירכזנסיריס
ווכ...גסמרבזמריר.געכסככידסיספח t:iעגרדקממרגוכסוןניסמיי:ריגרןגדוכםמע

ססימג fSונויבמר'עגהרפמנימיס-נס :כורהוןליהממסררםוהוכידיכמוגרו'כיסfכיי:רוס
כי m 1נפרעיניריימעומיימערכריחמבןיהושעלד'קירסבתליהאאמרחשםלו-יגיןכככיככפומרסתורה :יק"גקמנכר
גגפיעורסמעסינכ Sחרמי rrככוח"יסמפוארה[תודה](חכמה)חנניהדמףדמעגיחפ"קככפויס"כממ~ןעיקי

י"חימייומרכי 1טכממסכךיסמסrכונבמהאכיךמכיתרמדתלא'ל Iא •מכועד .ככליערתפכס itiננכימכמ 1ממקיינו' 1מימ IIר
וסו :ר'ער Ciגהנככיירס lסrו Ciממרןללרעתיגסכיסררגוריפססגמסימיס

ט"רםסיס •ווגוסרופוס Pכ t:iמםתוהאמד •דפרחאנ)במאבייהאמדהייומחתין ''' t:iפרונכייןכפ"קדכזירעוכדמגססומ
ומקגהרוקיסרכפגיכקרמימקפחו'אתוודפחראבמאניואתוןדפדחאבמאניכ"עדקממרסfוס t:iגתכודהעגיהוסהוסןפ"ק
זוגכףסרכנימוכממממפג;סכרכריסודמתאזלתודהבאדכספאבמאביאחיתוסיומספ'ןעפיגמיריסרוסרכסרומ,כי

ויעפיספגיךנכס"פגימסמיכיסמנכרסלהארמ •ורסיודהכאדכספאבמאניחמדאעג"ננייחלrככנכיססיוסייפיםוגמיס
נגגחוחיםככקגמרר"ע"פגיגסמ"לוכמירישפיריוהאיכאליהארמהכזאורייתאאףמגויס fמיןרודמיג IIדרגו~ב"גגיוכו

מכיסגחכסיוIג.כומככרסכיכליסייסנמירס"גיגכרטיסיססנלימסנוכנע
מומוומגםיכרת Ciרכימןוי-fכזמסטכומ :טפיגמידיהווםניןהוואילהאמדמי'ק Iרסמכמריפססגמסנכןטפיוסכיר

גהןהומריפהססיהסכפיעכירסכדכרידיידהדדבלקמיהדאתתההיאשםלז,גכחסמביסיסוכמi:ייופיכומ,ס Ciוי-ו
ר"עכ Sמנסוסככסרגחקםטסרת Ciרכסואתחייבתלדיבאמבהדדעא] [גרוחמ .t:Aנכדועפיננכיריסיי iיופיימממת
rנק Ciררקמוזכסע Hררמס Ciגטרקסיככמסדנוהכידבךשמואלליהארמהדינא[מן]ון Ciמגרגו'סרכסיימיכוסכםוןמסמע
ככיכין:רנמ~גן 1"~מירככומככרסיככסורכהנוצאאיזליהארמהליהידעתלהארמסיי 1ככגיעריסיימיכיקמ"רינחטגמס

מפיסגמטגיטיח tiמפרחיס tiגסמככירגןסגילנןטמומגא''ן :ק flודווגו'
כגיחי-סריrכס"טפסםנממעכרקק:ייקאלכזוייהלהארמשיניהכדיסיהג)אוכסי)ורכהגימספייוםויגוכיכמ"יספייס"" •וגי'

סrוקורסמכמרעמדככיופרfכ Ciסמ,גככומיתא:בשמתאפקעת:ג)אתיתתהויההיאאנתתאסגיגנכירנונכומכ Ciiקמנכוסרנגימרזכמ
כורכסגםמכומ..כיירנכ:ויךסכרוi:י"קפס Sםההואידעתדמ"גדקמ"כגימ)כגיוסםהמדגן
כומגיירססכגסמיןגסמנכרתםיכi:י t:i 'גכרסכומנכרס •כסוריעסס Sריכמוגרןמ 5בומיןוקמ"כחכנכידונפגיכמתכמסמותודגןדסכירכימומנ Ciמה

רע"זק'גפ/ •סכוסכוקעינכמ:וסןסרכסככמיןנירסגגיססכר"ענרכוסמח :יק"כיוכ'חסרירגויפסרגמרעמוכפינפכיקמחיחככרrייסמ"גיfוייכ
כרגגסנרrכ-אישתסיט :'קוף:קופאוחג"ידייעקיכחגר'ככ"ירכגכ 1סגזכמכוחיכי

 :גחיססיוסכח- 1סגיסייאי : 1סייכחקכקכ-וכרי :טrכויסי~ ti-מנוער : ד"~"וכמrכסידוח"מרת-גוגסןגיסאייתיאו :rכfודזווי Jחו

יעקב 1עיו
ככוסותמ:::ונמייןc:וקrווס'fוט' qזנכוטסוגד~ית~ונמ'ן C "ככוכומ~ומוומ'ן C{גןחמי ,{".ימ tמיר tעס :iרכע{ו"רtו" c:גדקדק .וגו'ר'עfו'עמר ,{,,,'מ tסן

}~ t: כ'("ייוע'כןfוד'כענכיר::{פי וfע{וכקר~מ:::געיפכמורסמt: וימ~מוfנסוגיI ו"!:ונמיסfויתfווגדf'וכמרכ"כי{מ{סדfוקות:cכנ{'וr ו:גכנt: ירזווגוגסר'י{סינ"
 qדמ )מזמענ'tויקגזמ,תfופמומיסגנ<'סח{fומ:::ממריןfויכןמ!:קיוכס' qn (מס"ן '<'מס'תמןכמע!:ר{גוטזריסמfונ{מור!:יגע{פי{ס"ק tע'עיfו{ו qז'וסחין

(רין{ק'וס Pכקנ'ככונו{סנ'מ "',,ונח'ס cמככ<'סמומ C {טוגסוfו!:נכס 'וt{ת'ס Cז'נרמס{טפונfו' ' Iו rיס'נכמדfורב :ו"וזר tנכווג'סנ',,יכס'מיסfורןנ'סונמק"ס
ננסמי, ס<פ:!פרנכמוכמימ~fוק"ממ I1ממ,נססמויס Jכחומ'ס Dככ<'ס~ס'ומוקמורם~ ונ,מ:::"ייוןמ Sק חק<:::<ו"יעק'כמיכינכ~ממיכככז~fוסיגי ',ס :tמעסfו'רמ"מ'

וזסנכ'ניסו'פסומ,יטוגסיס t qחמו Sע ~'פ Cס Cסקטוסיfוודור<סמנfוומסררןסכמסננ~fו וfס':!ו~מזגו,ממזנכ:י"~וסכ'fווסספסייטפנמ, ס'~ו I1דמ"מ rנו,סח'יו!:ר
~רמון Cו' .עס e 'D <יקכוקומ Cו~סכ"וסכ rככגיקימ :Iוסמכמיכמכי<מ " Cי I1'וונריוגו Cנ"זחזגרס t"נכסחי"יימי l~כ~'זסכסכ'ענמ, Dסגסוכזוונכרר'נר'ן

;בטונס t וf{<ס cכממסורסגיהמס{{סיחס''רממכ fcוס'ופ'וסננ::ימוקי eנקרfוגובסככ<'פפומר:ותורה : ~יוק lסר'מו::ורמ;פכיס<נכו::ומחס'ריכרונןו::סססכטכיס
חפו::ר .{יסיזעת{סאטר :ו::סע"ן'נמהוע<כנfו!(רקנ'כ"ומ 1ובכ"ס rנענ'וגס{סיותרחוי{נ 'מ" :tמ ':גתורמ :t ו('(מ cג'וןסוי{ס Cיfו tדקו{ו"ימס!:ר ."גוער
 : f/lוו'כ qדמע"ייז'ן l 'וfכפרק:גוfו Jוגניוחר{ו :tככ{"מהfו Cס {מ::וגורס:;:גידיע;;ו ::וו(וf{ככממ c" Iס" C'כו Sמ cגמוס{נמממ Cו:ג;נסרמנמנ::סוחונמ tו"כמסכנ{'

צערשרפןננעןס) •שןןארץז) •נןירבר~ססעןאיינעסמיטקןרץאיזטערב) •בעשיררטעפפערנ) •לינטזיא )וf •מןגרהמתן



םזש"א W"דמגאגרףנרריםששיפרקהמנושלמזהנורר"ז W"ר
ר rערנסגטימיכיסוכפרסנ"וכנפ' •ווכןעונסגסיגרfווכיואבות~נו

ר<fוגן<פרס<יסכננכ tiוכ<מכוגיfוג<רגויסגוכסונכורגווןסוכוחזכיח
P כסוייןP י~פריוכיכיסוכסרסגמסךגי:חסti כסוייןti פיוti גחס
סזגיו~מ .ווג'גככמכימע~גחככויס~ר"םנסו~מ~יסעביר : ~וווק

מזמגיסוכמ '''עוכגוסחrכסוגחכוסמוכי
וקמיוט'גככמכיrכlוגגמ;קפומגנר
נאדניםחרדשיוכי 5 כl(וlוגמנסיס:וסומקופמכרגככ
מג~Iוגוג~ ;rטג'ח<מרגיסיו..גי)ו)ומ Iגנרוכססגוסג)וסגו

כ'רורחן:;חין:; ~"י 1 1 כבכיון י::~עמכעכומו"רס tiפיוגכגמ;כימקפומ;כומזמכיס
::יסו::סיוןיכבכנממזו t:i~פרכרמסו'ומווtכ'ן t:iג~סנכוךמ

וגמיסחמחכמיסרנגוחחכומכיחנכ~גוימכסו t:iנכעו tiגמ

ת~ t ~ י::ונ';~ה~ו~~מ,גו .וגו'גןוגוכו~עונויאם :וק"~
חיןונורהח:גמ :rומססג)ועגגןוכנגסוססי::ו '''גפרסרווכס
ומגנךמ~מיניסfונוגייגמוגככייככבכיקו)וטסגוfכ::ומ<מזיככ"

 ~~וc ~f ~;: ו~~~ןככזגו::ו tiמרס tiם' tiככ"וע"פנח t:iכ
t:i גיוחכיויווכיגככווכעוס"גז"כעוסוכחוכמc ינויכס:גכהנרק

ר::יחקי<:כסחסגימכככ'וכעוסוקזגויוםמ,וכריקיסוים
וגסיחסעונסמ 1 1 ,ימי

ב , Sנכחהיר::וגחר;חו ti ;וקוזגוגוסנכ tiרס
קרכנרנ~מוח~)וסככבכיקרמגוככזמככרוגז::וז"סגנכו::ו
וטמס'ס PCריגtי Sכוו 5רכנכוסיגוכוגןננכוס"זווכ 5רגבכוכרי

גfומורככנןובכגמוג 1 """גיסס ר.ק ,בכ י:: C:ימבכגיכוור;עוסי ו:: ו::ס tiגווחנורס
כנחרכנוfנסממבכעפיוט" ' tiנכויזוגכזס tiגעוס/וכגו

נון:;סמהכנורfומ:ימוככומוכסיןכ~מסס t:iוכפיוכווכמעוכוי
'כ Iחו 5רכיו~ומ 1ממ , ,
ןרבכיו י:: Iכ c(;וכג'וכוגו ' :t;גכוסגןרמויכווספ

מרcבכמסגייקרפוונכגוrכמאתיא :ורו"קגוו'כנכוס"ז
ו Pייבכ Pוקרמ ';קנסכיגוג ו::וו::יסוריוננכגררכי • 'גוו

 ו:: cמבננוממכגפור 1 _
ורקוכבכ ו::'עלביטגככטרמנכגככ)ו)וגטרין;מרר.נ'יסורי

כו'כמקנמו , :rמורמיקפומוכרספונככיספוקגרמככר
כבכסכמכוכג Jויכווחיסמ t:i ,ו/ע t:iנסורסוסמכמזסירערי"ס

rכננכוקמבIככ P/ומוו- 1
::ימקירסבככו::ען ..כסגןגפכחע,יממויגן.נגר;עוסיזגס
סיכבכינממרחו ' Dכ :ווסנריחירמיגםיגיגi:יורממינככככמכגי

 ~,; ~';~סכיב~~;~כריחומחדרן •זוג'רגסדר\ג)ושקל
כfומו:: ;r:גגיילמורנייגיררסג)וגווןריסי::ובכגוסזכפיס

כמרמ'ו::יילממזוגקפרקגרמנכרגפוריסטבכוסיוגככו
 ~~~כבר~~ככו;~~~~כמ t:iמויםיססחףוי Sרקמגוכמrרfכזגכי

קכfווכח'כוס Iנורטוממווכקוכי:ג.יווורמ,וונייסעיi:ייגיוו
 .rר<וחיסמ eסנfו' 5רכממזסומיוכמוכריחוממרווכיס

ורובכמכחומ 5ס'גריויככ'מגובככיגןומיוווגןחגרזוו
יכ C I 'וז י::ככמבכ

וככזכוילמ cו:;מסג)וכסגרגןססגטזומיס)ווכרמחיסי
ו(ו:;יכמכבעימfו'נרגווםסיגסכריחגיחמסגימכדחו
מרמומפקירסממ tiכככהמכיםמיןכריחוחמדון"גגiכפרמ  ::ומ;:וו:;בככומכנור , ,
ורממוכזנוכחריוםכסויחחיעיןמכמגככזסגו t:iממו

מסמחסרבו::יבכנככיוותכגככס .ווג'מונככi:י:מאיממכימאי
כ~זבכ~ג~ ן;:לו:: ,fז,ונככיחמ::ווכיומחריכפוסמגמזיי-ח::וגיןזוגרכככסגגמגמרוגבכגסגחיגגחגחורססכמוכרועריומדגגגר::ו"קחגמהועגסגטוונמורסג:ריכ

נלקיבכגמקרסח Sו:;נגגמובכרומדנכיוי"כונו' ו::!ע:רכגקרו!::'סנפרסמגמינכככינגגזגורסחסגיגפרו!::'גיגחנ:רככמנגנסח:רסמועסזוגרגכ i:!נוכגוגוככרסיסוקדכפרס:ר
'ט\עכחגי i~רמו:;וככס rנכווווכןנסיסהנגיוקחככרסגיגפרוסירכיגחככ:רנינג.ססכרננכiוחט::ונכיככסח"גנrכוככס '"::!רפגסגווזרעסחנזרנככגונגככגסוןגפווטיגמ Iמ

ומסחחלי(ו'ו::למכגחרנוככוגפ!::וטוסהס Iגפרוסרחיגממכמiכרוסיסת tiגפונמית~כיומחרינפוםrככמז::יוח::וכיןכו:ר~מס~נכווחנכיכמ ::tכי ,מו::מכיוככככימככטכנכרוס  jר'ס Cועחמסחין ,
 נf~מן'רסמעככן ''' t:iוגפיווסגוו'סרכ~יס tiגעכסכמ tiכמ'כיכמוח tiגרמפוכ::ויחוככסמסמכמגמ,סוונכחגויןמ"רירכfוזמססרfכזרומכ)וסקומסמימנכחטמיןנככח
ממסרין 5ר"כח 5נכיגמרסגמזמסמכמססרfכזטחi:ייססמוז::יככוומ,ן t:iכנכוויתזכססכממקומוrוכi:יוכסיס ::tכחו Iכ::ימ tiכוכגססז::ייו ::tסמוזחזג::יוכfו::יגי tiככפורוקומ

כ~בכ~וסכנו~~ ~~;סחוכןכפרקוכמכיס tiגסימפרככככזווזגספקגיריריכמככ::ו::יימרזווקממרi:יגfכרגתיכזככ::וממיקמככווככסוו/::ומייריגסיחירמריfכ..זוטמיו'עגמגפרוסי
חמסילfון"

כססוז:גמ(::ויגכן
מ Sנכח :I 'זסחממ

סו::יב "ו::;rמגן
~חנגונזי::וס ~

גו"רגככורנומימס
חחסכ"רסממחי

בז::יגיסכוריס

יגבכנוריחמחן

חכמוומו~במייוגכ
קיסמזכוחמוכמ

נוירןיקסלנכמ

יעקבעיין
(ימןנילזסומרנעס:גמחלוןס 5קבכיחוק C ו::סרחיקכגןרויובניבככממרסגיןורב'וכו 5ל{עוו:;יגןוכו Sרכבכובריfוסל'א :ו:;ס iעיימ pמ :tנגנלfו~נרכיסוי{יסוחיזבכי
ומילחמכיסבבכגולניסרגמיבול::ו .rככמיכמו::כיוסמוכגזרמיטיגליוימרנבכיסכוונכירניככיכרנל י::::וקס;:ומחרחמוסכמחמיייםירו:: ' D·כ 'ווככרמ::וגמסחממע~
וין 5מ ,'י:;:וכפי jמיע'טרכמןסחומוחריןומכו ' 0ריו::ע'כטחוחמככנמיפנ'גסעכחפ~מגמוגוגחן c 'בכנ'קפחכס cיבכקנו::כומכספריכטבוזסרנוחנו נ:! l\כ ו:: Iכגמירסח
 ,,::כבכמכן :ו:;בעייןחיןניןחנטוניטסכיספנחיוסזנככז"רעק'נפגרחימחרכינכיחקפרחרנומסגכוכזמן קח::'ו:;כמכריקפדחכר~מניס Iחכחרניגי Jרמנור 5 'קנונסק

כמריסכו::כן;מוגתלן:;סי::י ' Dכ~מימררחמי:רח::י • ו::יי::כרוכ'ר Cובככו::יררכיחמ(fכוגרfכימfועחכ'ווכו 5רכבכוו:;יגר"ו Sר~ענוריכימס ו:: Iסןמ Iנחףכו::חקזמוז-רסיכ
נ!:ימסזכיז:תנfוו:ייסכדו~גסןחכיו:;עגן'::מבכחכרביממ~םחמורס"נחכבכ!:::י iכ::סיס .נע~מחענומרפויחממרנירנוחיריימא :כהמח 5ממוירנספו::סע"ןמרכמנסוף

מיימייר C ::וח rcו::ורלני'(וממ Iכמסככ'גוכסיסכחככן:יי::וכרו~יל Cועלגי:גוfו cלכיכורחקנו::::וריחרניורו::ומקסיסו::רכי ' Dכיסמוfומורמכחיסfול cברכ' Sמרכ),כfו
(חנסכחרחכח)וסמ"חיכסגירוכ Jגכןפחח :tממו::סיסיממלמימלוג{חכבכו::ס Jכמחיננכרוס j 'כיגמר cחרומוקכקו :ntכוסיפןעלוסגדל ו:: Cקרומ Sמו;:ממססקןמכרכ tרוקס

 .ערםראנעוציר)שפ~ססען·נינםזאללסם ) J •ם 5געראב) •ציים 5האמ) •ומג'רמתןה

וכיכיחכףגlו!::ותסיגוכרטגפרי·ככיכימ~פ~לאגםור~ח [ :מכfככככיכי •לפרי
כםירכfוככוואבותינו :כיככיוגמ tiמיגיסר'גכגיכמ· iכ:אומניהממג(
גחוס t:iסבכ:סיומ~tכגכוסרמוסעוכ::יגסימיג)(מיגסרגמיכ •עכו::י
כפיווrו ti 'ענכסמיכיגמ::ויורעיסמוכ Jמי tiוכנכוכסוכוכסומיגןכממוכמגכ

 :כיככדו]גןסגגסומככופכfכרגרגגוככר
כמוריהלאלחבריהעבראריהבכבראשםאחחוא :חין 1סכסממ 5כסוריו'נגכמנימג '1נפקי
מאהתמניאכמריהלפרימיניאלפאחיטססיסכפי .קפרמכגרמזמכי::וולא
ללרכרוס tiינכט~ככמ tiוככמייומנרחו ti וסכוניקפרמכו .נאמר :יס~וקfאבותינורביאמרררביקמיהרינאאזמניה

 :ראינולאבעינינואפילואנוטובהנשינואדמוגןגגטוכסכופיע ::tמוכווככעונוי
דניה(ולאוש Iלר )הלולאחליהעברנרכישם וrfכfו ::tנככככנכוסס::יי::יורג'וככווגנכוסי
ביתעלבתבקפרא)לבראזמניהכנכוס"זגופיlו ;tככ .רגו":לעושיזיככ"
לל Iכסגוrכ~פסרסiכ::וחיגגווןגןגגטוכ::ו כננאביתנפקיעריברי!רבואי!פי!אר Iבכנבא •רכעיגמנויומרכל :סזיככ"כטגיג
[ליה](להך!)אמרקפראלבראזסניהולאדין:ריקולאfוקמ]סמוכסככר::וכמ,זס
אזמניהו /Iעאכרצונולעושיכךרצונולעובריאם·עייכוגפרfוטחייה :גרוגסכ •וכס
הבאלעולםכרהזהבעולםרצונולעושיארמממון::יחטיויכמוו:iכמגרינזפממוחו
רביביה )רמחיךכיומא •וכסהבמהאחחעל·פ::ווגריסיסגכגוסחפ~ח :יס-~גקני

ללליט~ n :יוכרור •וכר ,גלינול :רחסוגככ לאקפדאברא"מאבעפורענותאאתיאכיrכיינסחמסגג,ככרסגוימין ti •דרסיכמ
ליחזיא"לחיטינריוילךארבעיזויהיבבא)תברח!כ •רמנוןבריקורא :קממרוגכריiכוהמ

שקילנאדבעינאגריוארבכלא]ווענא[רףמר:רבקורקנימ~ tiמ ::tגכפכימנירסיוקר
עלוסחפיהבכופראטחייהרבהריקולאשקל :ומזמוממקוקוrכממןח::ימ ti •רממן
גדיויאדבעיזרמליליכולוא"לואזלדישיה :זוגרמםגכגכירגiויג .חונכג::ומאי J לל :ג,סוכס]מככזונ .גטגמגיתרםי אזרך,תךאו I/אדביאחיךבךררשיבזחיטי .כסממס:תועהקטו·גג,נטלא

ארמ •בסיבבאקארדשינזחיטי 5'א"תבדח!רלא :זגרמגגוסוגן ~ tiמוכםגניטכככיח
חמראשתינאימחרררבילכרתיהקפראברלהי<..רננכת ~ ;tמנכירגמיכ .מככמאי

 :יאמרובiכ/ורקנייאכורבריiכ,ויאמי :כחמיi:י ·ו::ניסתבלין :ככסמס
לל·גגומוכימותככגגסוכימ::וסרמסגימ ועשירהוהדרביניה mע'זt-האכןשםט :יג.סככסמגגג,כן ~,מ,גנוככ(iכזגסיחו

הלולאלבי[אזמניה](ומטא)היהכרוליורגכ~מיוספקכטוו .סימוכסזו
 Cכןילדא(מאילדביקפדאבדל /Iאדביבררד"שח~נכטi:יכויגיכנלא :ככiרנכנרמ Iככככ

אקשיהתועבההוארהכירביל /Iראכלתועבהכס'רכיטכזיכוחמ:רןומגכ .כככסגג
ti רביתהותיתיל/אואתפריש(רבי)'א"לקפראברכרמומיוגגסיסוכמגרוגעםיר::ייס

רחמנאאמרלרהכיואומרליקוםרקורלרבילוא/ליהרמיאאתיאנטלאליתרמי
קדמאהכענינאא"לתבל )יחשם(מאיא"לאררינאלכסא •בהאתהתועהתועבה

ביאההראשניאמיבהישתבליוהואתבלל /Iאעבירלךראיומליעבירל /Iא
בזיכיללאהיאמהגזול l/אוכו'עבירל /Iאזמה )יט(שסומאי •ביאותמכלהוז

 :מתמזואנתתיההואונפקנקם]למסבלז)אלעשה

יוסףיר

 tפרסח'גילבכ'וא
 :ו:;י Dנוסכ ;:rמומזנח

 :חי Dריקסבכ"ב
 :ע'נכןיננוומנ

-יי-



חר"ןנךנחנאדףנדריםששיפרקהמנושלמזהנודרמרשר"א
פיור :עטירדיו..~וכגיןכנווכר •מנעט~כןסאי :דחוכיוזיגומממוגוכמדוכמ,דזווק '''כפרטיכי'·פיזרכורגסגמדמגיממכעט~כןסאיידו':pו :ע'כגכ rם:סריא

t ~גקטגכמנכורמכווכספר ~'~טכספרנדיכוכוכון"מן ~'~ט •וכעומיודר'ורמגי~כומכעט:וכ~רימכי~רקמוכרדכעיכעוכרמוכ~ןכרייממ~ןי
 :גמוח~]טמ,ו •יורירממ:תספורתנרוכ:וי:וברוכעטירמסמכעט:ונומfו'ד\י"קכפרטוגרמ:ויcי:ונדוכרס:וועטיר ~

:יחור:וכוגעטימ •[נחליאל :כגכמורמו"מר •כגכוכופקרשחואכורגסכחדחגימוקמוכרוכו Sעטסעכוכמכמעט:ינומניוע"טגקרמ,וכ:י
כוכונמרז •חומו iששוקפי :גורנ:וגוכועוטר:ייורטיסדדרן '"ומכעט:וגןפיזרגאוניםחרושי

ד;מנ Nגכfכ •יכטמנימכל :~נכטקוף]בזפיזרלנחםאלאדתניאאלעשחב\מאישםכדמנכריכןנכנכומי~סוכזפרגוומרוכמכייס..יוםכג{{סמגי
ד:ומכמותדמכחכימ;קרמ:ומינכיכמיכבהזלהראותליוע' ~יוסריסממכגטגיטימדפחסיסכפ"ק{גםמ~ממויסייוס
מפיכוכככימיסויiג.'נתורהכמינמי:וואייאותמאתעשחאוממריכונוענככוטכמנדנר '''טרופירטממימסכמ,ממבככ
גניממטפי,ו~:וקכ":ודגמינגיוו:יגייכסמוכסוםטר)(יחוקאידכתיבכ"גשלתספורתוכעוחמניוכוט:יגיורינכ:ידסגיסויפרק ;~;~~פר::~~מימ 1 ;~~
כעכומפווסוכו Sבכטפיכ OOטרמיסמיימילוליניתמאילוליניתכעיזחנאראשיהםאחגור i:!ויזגוגימנגגי i:!יטמוככמנרסס Sורונז:ר~נמרו 5ורכ'

ל tנפמיחמ ו:!(ע(~מ:ר ט"וכאנא :יגטחג;ביחמרגמינרבאאמרח"דיחיךתאחספרחאירו.רחא"ר Cע"ס Cמכענןגקרחוכגווגו'פועגיס{מ~מ:ר:רמרזט'
 :כיריחוכי~·וקריקחייי-:וכ~יכור~תםפורתוחיינוזהשלעירןובצךוחשלרא'זtווקנכfכרוכחכיוכירוט~:וי~רו tiנכו tiמכיוג!:מיסמומות ו:!נכבכ

~ירכמוךיו..י .כמחונכ:ומפיכוסאאח'ויזמכ)(יובח[כתיבע"כ]נא[דףגךו!,:כחזשלכמממכיוויורטעוטרכן:וי~ tiנסנככיו ~~~רסס~ f כב~~~~~~
ללללליורטיסכטרמכחגסוכעומיומזפר ~י~כבכפימ Iורומ cמכ(כ' אחאהדגחממעיוגו'יונחויתפ )(שםוחכתיביונחאתועבגדורדג Cיורגןנסט:וי:ונסמכעס~דכןמכמכ:רסמוכמר cמ

 :וכו']קטזרגובלעיחגרולרגפלטיהדלמאמושיא '"וכסרמומגדיחכמכורגספיזרכמסיום ' 5נח :!" Cכ
~' j רומ"I: לד:ריו ונכעיסברוכרגפכעי:ימא :ורו"קמ~מ:ר r ~גסרמו"ס

יעישבפרקהירקמוהנודררדגנמררטמנומרוין..מ •ווכ'קטורב~ז:ררי, 5:ר'כ מ{:!
כריוורססיוג:ועומדו:וי~ ~,~זגרנדוכבכזכפי~וכמוממר

IC מ'גכסקרS 1 1יס 
נ i ;ייקכ"~רוכזכ;כ"מפגכ(מןוגמ'ס Sוסמ'ומנימומ

וככמ"ס:וימ~גקנ~טגפי~כמוךו"קי:;וסנגמןוסחנימומ
ויחפ;כגמוכר t:iנרוורקטסו:וי:ועונריס:רפגימות:רסכפד""
 1וס{ג(:ר ס"חר:{::

רוכ:י~טטסרט"יעג";:ירב:ימוכנכיונו'((קו סר::!חס 5גע
נקטיומור"גרוכנכגזכור~:י:יי:יכמייס"~טע:רססג
וטעמויימררסכפיו","מן~גמכרמנכיס":רגי"ורס:רנו

 tגמ'חכס'סכמ
נ iכ '"~יויממרכזווקממומממיכממבכונסגנמ'

 '"ויממו'כ I"כ"יכט"מגיכו"ממויקמ('ממס Pממ" " .rמר
t קכt ומסככסוף:וי:ונרג~ס:וריונו'כדג~כמרורכממ

יריבח":רעוגזי
פ~עוגט:ימפגכגומוררונ t:iרגמנכרר'כוסtזוומ c "קמ
עענכוירעגמכמ:ידגטכפיוגמוו~דנ:ונמ c:רכ{גכ{מזס{ו

 t S 1מ 1 1:רסימחרנענכומ
 tו' " t;יננכוע:ודג~פ;טו (;מ:וייסכממוומ :Iנס
אימאבעיבורהש"מאלאומםוגרתםורגתויריוח(שם)כתיבוחאממשאסרע"ב)גרדף(כנוכ' :ייו"קכייטכמינסססבסר tכמ
אפילוכעיגיסכממג"מעי"ן jכמ/וכ",טמומכס Sרסווגכימיסכס

וקרניס,נבי~נכוכרכנכועיכ I\דנרכוכרמיו "'ועינירכ:ונכומכבגמיגגמ'ןיבט:וכפסוגועמ"ונו':ודנ:ומrכזגרוכמ"ס tכפריס"ז iונכ • 'ו" 6ב~מומ~גfו:ר~~~
~fפועור~פי •וגו'וכמנ:יומנכרנררגמינ:מאי:ווכיגןוכמינגיניסחזכוכסנכיוט:ייביסע:ויגיסחועכמ~גכניודזרקעז(פקי וcיוווכ,ממי:ייגמסחרבוסטפירטגמו:~

טונוזכמrכוכמ Iנרממריגיונכ:וגוו OOוכיטפיוכתנ:י:ינמרקרמגמ:ינסווכ'כנמוזכומנrכגכגורכממתג:ימגמנורגימככמכמנ:וייגכמ Iווכ~גורכימעמין..ונורממ:יס :Iיס 5ח'נ:רו
כיןמ'ןפרקכנכיכ t:iגמ"מנכנריוד "נפרק tiנכפורוכסיכירונכמקייסח;נכורו t:iר:יייוגכווגמדנרנכ;נכידס:י t:iנכו tiגיוו:ימור:יע;ררטו:יו(גו 'ו"נמוג{ובכפמ"יסוי 5וס S 1 ,מ) 1 1:רמ"ורים'טג"ים

כחגמכקרמ,גךג" rי tט"דfכסמגגחכוכירוסנכמקייממז"כנכגיןכוגמכ" t:iומוממרבממג"כוגמכ" tiעדומטגח:ו:רור"כנכד~י:וכמורג~ tiמם"נכי""ורריומנריוכבנ " tובכ
ונו'מבר:רופגמ"ו tiי ,',עכנסגנכ"םכוכוחו"גחגימכט'מנכרגנדוכ"עוכ" '"גחג:רוכקרממגגחכו t:iומונו'בו iמ Jכמרמ"ו Sיוככחכזווורבכיבכקכם'כמ/ '"םכסמיככזנר
מיירידב"כימגפסיזימוקיסקרמנכ"גכמרמו"במוממכגמנכי"ו ""כק,,ט tiפירדבקרמקממכמומוגו'מו Sע~נכי"ומסוממרונו'כממינככירגינ~ו '~~סכ f ' 6~,בכ ~~~

ונפרקווורפכ t:i:יויממדנכמרכוטמנכרו:ועגיוגפוכע~רמזין.,מ 'ו"טוקנגין ftiככמעודוכמוממרנכטפיכוט~קכ":י~נימ:ורינכרמ,יומרמו Sנכ:ונני"מסס"נימכו Iונכבכרו'
ונו'מנכרגרגמינגנר ;Cנס"ק l\רמכמניטנכי:ירסחקרממגחגתינגמ i:'רנעגיגמכשקרמ:יחי •מ tiיגיחבכל :כיתחנכגחחו I\נכענריוד Sג'יו jמ{מור:רגמוכ
 י:"נו:pביומרנכ, Sנכגנסט:יומועי" I\:יקנ"סנני:יוטגנרמימב~מעיקרמ:יייוגכנרנ:יפכוrכ tiוכrכ:וור:יי"עזוכג:יו:יקנ"\י Ciוכע t:iרמכנכומווכנורגימ~ ~;~, ~;ס J ו~~~~

 ""ס~קכינכדבסכי:ו tiדר'דג,וכריכוימינסמנימג~רנמינגכי:ו t:iר'וכקר)ומיימי:י rוכ:יקנ"~ונ t:iינני:וו t:iחזר:וכויועיכרכממינכ)גפיגו t:iמבככיוןמוררכיקנרק
 :וק·כרקממייריררנ"יכעמידיכטמונ t:iכוכטיורזורביומרמו Sעוכמנ:ו)כ ~'ו:סידינגכפיגו ..-tiוכניירובכ ",ונ'ס
יסחנימומ'ס Sסמבכ"

הרייףיעקבעייונססרקי I (ר cמ
ימ"מנכ~יימככו"מזגר ~"~יכמסככומ:רס!:מס~ורסק!:כ .ווגי ר:(ח"ו""זגר/נייר:ר Cככו Cניה :וק"{"מגומיוקיכ{=ן Cברונגסן { Cמטפורמ{סרמומגרימנמו,ו'ר Iפ' ~~~;,ס ~~:~יס 6 ~~

~:רמקיררין 5c"חוקק!:(קרמגמ'ח ס'רגז,,:::סמנס:רגמוניסזר!:~זכ~(חנימ{ Cר' Cנ"ררכורמיממ {,{מורמו ר,,{( ":!רט • {כ~"ופקרסומ c,"זנר ו,, 5ככממחרסו{מ {' rזגר'~ס-
ומיוכמורסרז'{וסי~נ,,::: :I '",ר: 1 "{וגוח('סומ,גחכסנכ{מורכ;{יירחור!ווח(ססמורסזגרי qמ~עו(סח(ס"זגר"כ(מרגרכמורס ס{:!מ(זנגוט'ג"רנרס,מוגטיי!:יסי:ר

"ממטט Cג"{ו:רגמסנח{כנמח{ס:רימסר' ',ר:זעגעכוכנו!:יחזיק:רקגיס:ר 5רורמ~ :I '{מות:ר Jכוחע'ןעוג:רגו גס(::!ס Cג"וז"רסני C'C 'pו~גר"ו(עומ,(ו :I{נכו{ ס",;,מגומר'ן
רנכמוייניסימסנמומובכוכססנריותגכפיייתככ{ס:רומ:רחג":ר,{מומסו"מוןחגומיוג"מנס{ו jניממסורססנגחממסמףגחנםמכימ:רמ{סיסי ' 15(ר c,מ,ר,מיגגמנסמ, ,iו
קרח :Iסרמ"ופי' ,מ Cינ מ,(גכו::נמ"י"גני:רוסקנ~סנור Iמומססגימס!:פינוסקניספרקנממור:רמיממב'וגסוכסוררניןחיופרקנבכינגזמ,ממס cגמfוומס':גמסנמ'רי ~ ~מ~:~~~ומ i~נ
סר'ן "פ,רנריווקרוניסינו::fונ(ימססוספנ ב:: Iקרממססומכיס tוזר'סומממרי'ממרוכממסמורסנמרניניומומרסינ , sמסו'ןססמכמירבכס eכע'ורףכקרננומ t ' .יחוכומ)למ(נ

ז'נו::נממניס"נומכנמנונממכסכוסנימנסיגיוןסממרומסס'ו::כיססעי('מfו'רמורס ,
ו m "כ::ועז 'ר:כח{תמרנקזכמ ,,' Cרמכ) t 'בככסגינמולס C:ר tמיומרמכננחסכןוממננו Cנחוס " :I(ופרנווכמכמימתינומוככבכוכיניוסכמממ cמגיגפ'גזגתינעיינותיו
ו::יחרזרח"!:ינןו{fוייבגי:רו'כקגיכנוחוזריאם :וק'{בכווטמיוגכככ{{ו"ומ{ין ,'מfו{ברוכסבכוככמרס jמ,גי{גזו{סבכו{סו::נחנוו,יוןק""למיר tומ'גבכוונומיו

 134יוסףיו

נחליאלוממחנהמתנהוממדברכא)כמרכר(דכתיבמאיא iע'נהדףמ
שהואכמדברעצמואתאדםשעושחכיוזבמותומנחליאל

שנחנה jוכיומחנהוממרברשנאמרבמחנהלונחנהחורהלכלמופקר
לנרולחעולהאלשנחלווכיוונחליאלוממחנהשנאמראלנחלובמחנחלו

 )(שםשנארממ'זtפילוהקב"העצמואתהגביחואםבומתומנחליאלשנאמר
שנאמרבקרקעאוחו['זtשוקעין](ששוקפין)אלאעודולאהגיאומבמות

מגביהוהואברוךהקדושבוחוורואםהישיומןפניעלונשקפה(שם)
 :ינשאגיאכלמ)(ישעיהשנארטע"ב]נהנדף

ח)(יר~שעקרארארמיוחנזא"ררמיכחמארמחארעיבוראמנ"לע"בנידף
ביריחואיליסאביריוחמאיוגו'ביריוחיחושעבהיוחויהי

יוסףעץ

חרבוסקיר,!רסקג"fכסימןנסfכפרסחכסfכ~חוחמ,חfכייןכקרקעמותוססוקפ'ןמ~מברכסק>וערוינערוו •ייו'ססוקעיןמ~fכעיך,יאמ
 :סערוד)(מוסיףנוגתנמךסקפfכ,זרמ'ח

מח!:גומ"Iכג~נרסת!ימדוקיקסיסככו::רומכפורמוע'ג:רימסמרמ~ומיוכ"פכססגינסו::מ"יזלמרt:בכנמ{:ריונזיגיכג"נסגמוגחמלוכו"ב'כשלתספורתחכינחארמ
 :ייס :tרסמסר!יכפקלי~חחממ J6'1"מוק:יתזס ~סבכקרור Sכזסנ tו cורמנמכסיומ,,,וו,ותסיו



באוביםחדושיםח דמ",ש"אסבסאנודףנדריםשכיעיפרקהירקמזהנודררf"רי
ועוי"כיס tiכפירועיין • Iוגורקממר~ו)ומכמ)וסגיו:יוס tiמסבר 'l:דנתיבק)וי~ויכמחומ::יכ'ריחוי~וםבכב~'ומו'~ירגמיבו::י)וי

מכממררועסגירממםוסדםמררקסכרקfומרד::יגי :::יעיר]מווfויכומקרינבכ'רחוו"עירחחוסfו;ממ .כעירמחווומדו"ס
 ",,,מסדנסנעסרוכריןייי:י"פקירונמרעדייוקממר:יו:ימיכועניומוס.יו t:iגסעו"חמכיסנח"וןמיוזרדיסט"סייסכיכי!: .צועות ?jחס

נואוי : ;"וקדממינעטיוכיין "'"וכממו ",,,נמעםרן t:iמומרמקכועוחכסגיכיסריומדקיימסכrכןו"כימקכועוחכקימיסבכנוניס
דנמכו"קכ!רנעיין t:i' • Iכרוםו"נטרפוןינכימ Sבמקיבכם"ר ) iמבכי~ t:i(ידגמינ

 tiי'מ~רכגיכממגיפרפיןחכמ~יכ"כיה)נמדכר(בתוחמהכתיבהאבתחומהאפילו :מס tiגןנככנקרמ,סמס Sעימפ'/~עכרכיס
פנכר Sמ~יס tiנמ tiכ'~מירקממר tiכפר •ילמיחן •ונכימ S~מקרונ~רקפכי[תבא
גכ tiמ"רע"פמימר"חכמחרכסמר Sבכ •רעמוחץומרותם :ינח'כרכ!רכסדיחמיייו t:iסכחחגיס

סחימככיסיומ'ןי l/עכעכטםrככיושמיניפרי""ייןי""רנם iמ"םכחיימסו .נז;מסוססורתות
ידמי ו"ני,,'וסוסfכוק-כ""ם;כמח'כחו 1 ;..., 1 ;...,מםיס •""עםרמוופטורות :ונ..עניס

גןוח"כ '''כב"יייחנכרחכעכםםי"י"עדהמיץשיעכורעדא I[פיסמב Hעסאדףמאםננבככיס .מרייחו :כיכי",דיפ..קירמ
אאמי :כ l/יקמכ~ירכוכיומריי- rם' jליגגכמיגכרו tiד . Iיוכוחוכפלו :ממניס
דכמומע tiמ • Iכוונכרמסי")וערי::י Sעדתנא •המקצועותוכפשגכרמר .מיגממסכיימ:משוםמרס
 Iדרגםםמבכונכרקכקי~ tiמד::ייסככריהוקפלוfו)א]תנא IIעסבהמקצועות[דףרובשיכפילובכיןמםיסוכחגוחומריייסככמייע

יייסדמכחמחרסח"ם"מ"סו",חערפיומזופטורותגזלמשוםמותרותהמקצועותרובניכי .אשכחיחפסקיין]:כמרעדייויפס
ר"יסחייוממימ"גימ"חוסכדיוכקיאיקלעויהורהר'בריוסיור'רביהמעשרותדקסכי""מכ'סייודקמגינכופי"טרפוו

דמ"ממ pםדוכניענכיכודכבכסכויצועות jהממרובשהוקפלובזמזאתראלההואניבכו 5מם"[שחוקפלו' :נינ::יידופ..קירח
 י:: rדיוגסידבככמכריכ"ורבינמכמ" ... :~ממניסקיזככ::יגנר tiגכימרססגיניס
ריןחכמ~חור::ימןמיiר~דיןגנכנ Jךמייהודהרביבריוסירביאכי;קאהוהרביכנרמ~סומקמ tiנפרפון Iגר •אחתיח

ti ~מ ~יt:i [סרהואתאאכיללא~גיר .כנרמ::יי"ח:שמעמרןj וחיןגפכאכלילאאמאילהואמרr ~ רחיןנמממרמכחכקרח
ייגמחנכבניכ"נםבכמד"יירכרמיסכו iכפיעלואףהואהמקצועותרובהוקפלורכנזכגמר"שכשתמשתי : ",,,ערפיו Iםר
מי"ר "'י::יעימ 5וכקרוכנ::ייקפכים::ימחסניותמשוםקסכריהורהרןכריוסיר'אכיללא Iרם::יוfכגםיו...ריעום::יכיrכו .חוי"םנ

חנח;ייייגידע"י ",,,דנמכ Hו'כ::יורביברחמאר'נבראהריזרiכןאמרהואמילתא :ררגי"יכגכודמכמ::יכיחוונחעיפוו
י'םכסםיוי"גדיככרסכמםייי::יכוםכוסללכונכסו tii::ימקוכנימימו S~י t:i •[פריצים

נמ t:iגימםוכבככרןםממיגוגינכנניסגורוכשהוקפלוכזמןץרת.אההואעאיקחנינא:איר] 5מ tiבכנככי~סניי-כוחעפ"גחיג
~יס tiודהיפרפין Iרמי~ינכרי~ Sרחוכחיאכיליאלשמעיהיהיבקאנילהוההמקצועות·חיי~ tiנפיער Sוכfנחיפרפין Iר~גי

כפרפיןגוחיי t:iגוכ"ג~ורנונח tiסגיררביברמעאל rtי'ר'ליאמרכךאכולליהארמננרח::יר::ימקפ'ר ~י::רגח iכוכמ t:iנמוכרמ
כ'נכרחממי~כימי jדפר'כו'חח " rר::ירגר t:iמותרותהמקצועותרובהוקפלואביומשוםיוםיענכר Sמ::יוס"כימטוסטבג"מ מ'""וffו~מ
כככגrכוםדו י::יי::נfו ·וfכוכfו t:iדככפם'::יליוכםרן..קפכודכזמו:יור'עוכמ"'מן

סע;ר)ומר:ו...יממכ)ום;רמדוככיע,כיכוטרפוזרביהמרשע]מזופטורותגזמשוםייח 5כ)ונ Hומכ'כר::יפסקרfויימקכועוח
 ג:'י'fוסנס::ימקכיעוחריכד::יוקפ~י(רוב)שהוקפלוכזמזגבראההואאשכחיה 'וfמגfופיר"מ וfיי::י:: י::.נד~'סנס י::.נ

נכ~'וכנג Jד'~י י::'י::~מ~ככריגונדנכ::יושקליהבשקאאחתיהאכילדקאהמקצועותעגגיגי~ננניןי"והח tiדגיג~חנכרמ
נס~עגנ'ס rחוכפקירי( י'~ורונחגיוןלטרפוןלואויאמרבנהראלמשידיהואמטייהסו~כויפרפיןגר'כמבכנדגי::י ~יי:: Iוכמ
פבכן Sמ ~ I ~יכ::יגי:יפק'רכח~וחחס •נסיג l\מימרכמפוגחנכי iכםכינכיגי\י

מכמירסנרכ t:iג'רחגי"יסגמ t:iוכו Sנכ •וערקשכקיהנבראההואשמעהרנושזה::יוסגייכדעט'וג'ווכ"דfו"ומסק'כו
דקfוכיכמfו'כוכס tiם'גד'גןכוםג'וסימיוכלנמליאלכזחנניהר'מ'~וםאכהוא"ררמסור::יימנייכמסמיג'דיקמ ו,,'מ

 ,,'נ'מיטמעדקfומי!ר;רמ ..;cימככסםחfואמרזהדכרעלמצטערהיהצדיקאותושלי itiזרו ר;iיי::עדייוגכרfודדס"'מיס t:iמ
;רח ti '~"דנכנניסגנג tiגגכנ::יירכיכח t:iדאמרתורהשלככרתהשנשתמשתיליאויח' iיחנכ~נ'מי 1j::ייממררמייגגגיד
גכוג'סנכיגדיבויגיכננכ ti 'ח~ Iוכ Jיד'המשתמשכליוחנןר'אמרחנהברכררבהח'ני tiנוכסחיר~נגגוןמו Sעכפטור

נריגייtג.ומנכחיסרנו Iםכירחכי ~י~פיר tiיללגי~רי :eוכן pגחנכרינן iג Iםרגינ l\ח
ער pSמומהו IIקםהעומןנעקרתורהשככתרה

רפשצוםכיוזוחללוהפריציםבהובאוז)('תזקאלשנאמרחול[כלי]שנעשוקרשככלישנשתמשבלשאצר
שהואותרהשלבכתרההמשתמשבלשאצרקטילבליליאביה )הרכ'אל(דכתיבהעולםמןנעקרחולנעשו
[משוםגכראההואצעריהאמאיהוההמקצועותרובהוכפןרואכילדכיכיוןטרפוזורכי •ו IIעאכועדלעולםיקים

ציעראמאיהכיאי jדננכהיינוסכרטרפוןלר'דא'זtכחיהוכיוןשתאכולהענכיליהגנכיהוודההוא]
 :בדמיםלפיוסיהליהוד\ההוהבדולעשירדר"rפמ'זtום •נפשיה

תניא
 .'ף Iחרי

 :Iרחמוfונרס :Iנ ר::וfסביחנחרזכחינ(נז(ומוור cוכסכוכיקרfונסמי(רוכווו(יכ (' 1
מומורוחס ::Jכ cרחמומוס ::Jובכוסקנ"סמוורכ(ווכרסי!:ימוןפכיע(ק~ס Cוכ:יפסבס
:ינ::ממיו:יבכספניע(כ(ומרימון C 'י:פניבככסנדרכ!יכחסקופ:ימו Sע:י Cבכ Cקפ:י ::Jוכסקנסו

ינמדכו:יייונפססנס cרחסו Cעוסקנ'סfוו:י(זרס qקו cכמ tq:וקסוfובסוכמסורס
יספומ 'iנע"ן .ווכןיס Cכפיבכר fSומחי:יכי 'וfכוויטרפוןורבי :fו Cיכיfובכ(מסס

tנרפירוC וfנמfסוס 'וC פירומסכווי(יסניק::C נחכיוחסריכS יס ס(:'ד((יסייח)
גרמיסמועטיסדמיס lנ'קגמגס"דסיכיו'גסריןנרנר'רומק Cו'כוויפורמחססומ

 .rמ cוכגזבכנניכ cוכיסימכזמיסבסגויכס cכמ cבככמו Sבכ!:!יערס"זדחימרוניס
רר' מ:~ Cכמחכחכומ"כמ,כו :Iמסדנ:גססידדנfומע tמודfו'נמfונס :Iככוכיס

יעקבעיון
גמ!:ריסח Iןאטט :נמסר!:יימועייןמfוזפינכו :t:וחרסמ::נחויורע C lכיו(סמנחומ
נבוסיסfונfומממרמרוקfודנחומיחסזמיינכממחרחח Sככמזכוסמ!:וס(רחסנ(כרfו'

טרפוןורניס tמק!:פירכיןחנכינסס(וכחןכרמכ'סנכנסזריןכדfוימfווקרפיפוירן Sןמ
 Jזרככככוידכfובנרחסfו'.בכריס Sחמfו'סןיועוח Sנכסקרוכככרפ(ןמ"נזכיכיון

ובסדבנככfו'סייטכנרחמ Cוכ(סענני!:נ(נובנכיכ,סרסויווכמרזכמממר;וננינס
וכfוממחר;ודיוניסזו(כןובכוח Sכמקרןנזסכרפ(ןוכ,ןסן(fובכיכסררןכןע:סבכ,:'ו

וכדfו(סיסוכימfוכי(סנסכ'חרעIנע::יע:כ מכ:::חףככומרפוןרכוכמויטרפןןרכירמ .rדק
fכידו :;:כוC )גור(סיr. , ומכממימ~מייכfכמכרןעייןממרמוכC ימיןכל :ימI: זממוכ

S מ!סיסדיקP דכרעכבכרI כ(מרןמס (:::מס::חיןמף •סc נ!:חמדסחסכI: ר\רכככיI: 

יופףעץ

ע"כךירףוסט'י(זווסימסוכ'ימומטוס'יכמ'זו'יסמת "ס''יעי;סייןנעקימא
 .אבגעשניטזע ,אבכעעשעלזפ ) b • iרגםןתםה =------

 : )ס/ Iיעכעקיך"'י

) c 1 'נסיקביין ( 
בכומזמסוכסאין

עדיןכמוכ
בכו(ןחין'~ןמcוחל'ן

כימיר Iמןממררסו
::::fומררטפו:עלןמין

 Cjסר'יכ Iןכוירו :Iכ
 וf;;מסג'חמוכ
נכסטכfורנכוכרו

סרופfוקרfו'וככסוfו
כוחינחח(ויfוכיכככ

ר Cגג :Iמחמרנחריס
 כן:!'רסיי~(ג;וריכי

 • C'pבככןמיןכימ'
כרכזס',ןסכ"כ

רמממרנכסכןכfו
ובויר C<כ ::Jתחחר

' M 1'חר' :1עכר 
!:יתמוקfונכימיס
יומרכסיומוטכבכו
סיס Cממסכריfו
מ!:מעכמכוןיקורס

מממננררקס Cמ
עגימ'ו,ימי נן:!'
fוככ'אי)גפ"""ווכן

כיכמע Cוככפיר!:יfו
 ס:!עכזכרס"וכ
טג:סכfו :Iכמיכוק
יטןמ tכפמטfוטעס
וסמ:מעזכמ ::Jמ,

 Cממחרממממר
 '(ו Sר •וגייר Cגנ

\ררכמ :1 'זכמכווכר
עכרס'וכ qוסס'וכס
 ,ררככככfורני
כנרר~ )":!רי D(ו

כככ:יסוומכfווכר
כזנרי(וכנכרעוכיכ'

רממ Cסרזוכיבכ
מימכ 0וק CDכ

סחי:;ססככרכריך
רקעמ ::במכמין

ממיכסכחףfנמריוכח
 ,,'ר:יסוכיףוכוגfו
 j 'וffויר Cוכוכ'fוגכ

פזדוכועמסווס
ווכיכונכt:וחכין
ןבריכסרכמב::נחמר
עיככרמכרכfומ:מע
כרס'מרס'כןכסיכ

ונויס::וכמזממfומר
נו:י :!' cכרחיכfוין

כfונו :!ווכמיוכ
 C 'גככ'ןחנכ C'גכנ
בכווכתרו:סנסס

יו Oיומח " Cןג(עיי
 ~ IIק"ד)יע jויי Sמ
בככומין '''יכמרחמ

טבכסכמ cכמיונק
 •וזויקחזומטבכס

 :ס)יכ(חיי
) c כט)כסיייןיין
 jכיוחככסכזר'רייא
C ו 5קיעסגc מזסכ

ווכינוכ'ן Cמוגסכ
כיוסעוכדוכמ!:פטיך

כרכי!:ממרוובוי
גנרמכ:יוfו~כינ

רfווך) 'ו,כ(כוככfו
ב::כינוקfונמ'ח~ריfו
כפרוככומר •ווכ'

I נכסc וj כימימס
פרזס:י'מס :Iנמס

כחומןעונרמקטכס
 1רfכמ c(רמסיסכימ

עמוקיסכירכמכמיס
ככסימוח eעזגיכ

וכמכועכויfורוןמי!:
c ~ t: סי;נכיכמוoר



i~·k]-.~~~~ . 
'i .~~ :.., 
~ .•. -... 

יוסףיו

H ז'מסכחII /i וfע
פ'רמנוחב :מ"נ

 :מ'ס

~ 

גאוניםח,ושי
עכמחנמיסנfווחו

{מ~פ1כיןס::ינזס
וגו'::זיוסעמזו

ו Sקינכסגגנרג{ונכר
נויוכ :!ומסגכ

זנונמפיכוכסמיחו
פררסfופיכווגו'

 :סיס)(מוו .קוככס

כמורוגו'לאהבה
זי{ .ו,ו'נכחסנס

כמסנכסרו::יfו
כחינוגוינכקרחוח

 .ונו'{מכנסנכו
נסו עמ::!"זכממ{מ

חכחנכמוררמוורי
חככוח Sכמנקיום
כ'גח'נקרחנסחי
 .ונו'ח"ןסומ
וק'כ'נכוזסכנכנכ :Iדנכ

ח'יזע וf{וfוכי
 ס'{"!:נכנכנכסיגו
ח"ךזסומדקרמ
"כ'מוזמ"ייונו'
וח Sסממק'וםיוחר
חמרככ'fוורוכרי

{זסקורםסחוסםוח
fכחונו'נחחירfכס

מנגיר ::וfכסח"ס
כנ{{{גחונויון Sבו

וחיו Sממור Cו{דרגיו
רfוטוועור .ונון

כחומ Sכמנקיום
סרומססקפ'רס

(ו;חמחסנס!:יסיס
מ'ג C 'נכע"סרי{חס
 וf{«'רונ'ן)וכוף
רחfונרז ס::ו{

ו::נוסחח{יוגנכזומס
ססי~כ'זרסנ

ח"וכיסיחנמורס
מררסנח'יקונו'

מ!::מעכגוכקנסון eכ
סמורסעכרומז Cכ,ס

י{ורfכס{מוזוסוונו
י mרננכןSמסקיוס

זגרון :Iנ{ו::ירונר
רחוקזסנסfוו{ס

{ס'וחזיכונזקו~וכfו
c כc !מוסגכקנסו
ר cחומ Sooכ{כעכ

 cנרחם cכחמי
וס S:ומגיכעני!
נפ{מחכמוגו'סזfכח
רחוקסו{fכוגו'בוfכ
גננוזועודוגו'

יוםקנ Cו::נfכנכר
גזר{ו::ווסוfכוח Sסנכ
!:נfומר •וfורגן
סוחסחויסמורכ::ו
גינם Cנזגרו! cכ

סוחגיגח'נחסורס
קריזכרון Cנ{ח"ו

נמ{fכפו'םנגחיו
זסזמ"מיסחעג'נ
וגו'{מסכססגחונ

מננוח cממוסורכ
סוfוממכנסכמוד
סנחמרסעניו"וסף
מזסנווכזנקססם
קרחינח'נונממרימ
גיוס"כומ' rדמ

ומ Sנכס :Iועוס{נכוז
ונו'רניכסקרוח

רנוקfויכענוfו Sוכיו
כחומוח{'י Iמי(ו

 l "".דסכרףנדריםשמיניפרקייזקונםהמרש"א 136
טוןכמימוכמי;יס,םוי,וכמ,~יככמ;מ;מימומרכגו;כ,רנמרמםניגפםיסבסריככריכווויריככ;סמיחסנכןכ Sםגיעכסיסוכער Sנכ

מ,נכיסכחכנכיריהורסגהס rסככוניגויס ~ Sטגיונריםfכהיכומיכיכריכוינכו Sענסכיכסיסירכנסיסכיוניעביר'יוןןכנכר Sנכסיסימפ"ס
 •מככגכוה'וככ;קשרם :ווכעטרו:יחוווכותוככויס;גסכיססזגתסגטסדרגיסכזס ( Hוכרנוח"ט;עוין t:iויכדיכיססנוסיסוכיתסטדי(בסמוכון

ע;וסוסיףכפיוטנורי(טיסוגרימ;ח;סכחתוiכרכיןכחגכווכרקר~רסחינבקוכירןחיגוכס •ווכןוכחגכסכוכוד:אלאררו'יקמחרוס
גווrומרכרכרומיוענבכגרסוחנכרס rר;חח;חוכו'סןחiככמ\:יכסכסןרגחיכ
םגמנכר;כfו\:יגכויםסוףרfוי\:יסניfואלחיךח'אתלאחבח ),ז(יכווםתניאשםמכנקייסמנfוננימיררמיירינסומםנכע
יהינכ'יסיוfכמרגועסררגיררגי\ישלאבוולדבקחבקולולשמועג'ייימגת'נקרמנ"מיfוכנ"נכרSה
םפענסס l/קI:יכנםס •לפועלם :נכfויםונ'נכיר\:ירנכםנכעיני'ינכיו,מיוומ"ו
 •םנכיסכםסנ::רן[ודבר :עני"סוס S ,אשנחחבםשיקראוניאיראאדםיאמרנעיתיו sמעכקםרס:שנאמרכ Wוק

:לחיותוכיס t:i;טסג;וככחוטהסחבישיבהב tt-Iואזקושאהיהאשנהרבישיקראוניטכחך~"פוכרחסדחוק ("..רי·פי'ורכן
 :כחרג,גרימנכ\ככסטתגר •כופיררשנאמרלבואהכבודוסוףמאחבהלומדאלאם;חדסיי\כרכים'קרחוגימםכסיחוכר
 •נ"ס;סבהר;עטו"rנעססולאלוחעלכתבםאצבעותיךעלקשרםז) ,'שמ(;;נכיררס"גינכמ~ב"כנכירמנחכםנכ:ר
 :יגrכסכרג],"העוכרגר'הגנכיר tiענדםתמידלבךעלiכושרםו)(שס(ואורמלבךנג;קטרסגממו t:iנירfכויה Sנכי'קווס

נעיrנ'י f5כנכעם"רף 5ם'ר"ייגיגעו:ר'ו 5מ
חיאחייםעץ(שס)ואומרובו'נועםדרבידרכיחג)(שםואומרברגרותיך)על'ק'ס rכנכ!?"יימ!?ווסעז,fוינכר::רכינכורמכ
דבריםאעשהאומרצדוקבזאלעזררכי •ר-ttמאו'ותומכיהבהלמחזיקיםגססיס rוכחזיסנסחכמ;כדככווכדיסוכח
 >כהםלהתבדלעטרהתעשםבאללשמםבהםודברפעלם]נלשם(לפועים)סיףסי'כונכחוםרוזוווכגיסוסייסוהס t:i;ע

בבליאלאנשתמששלאבלשאצרומחוק"ובועודרלחיותiכורדוםזtם'תעואלסמו rוע"ממיהיחוטרט"וחס;גור
ללללד"ייגיפנכנס;םסינר'סעם"נכמנכו  •עאכ"ותורה tt 'בכתרההמשתמשםהעימזנעקררחי]נבשנעשוקדשזיר,(גרסווגיפעכס "',,תט " rנםסגנכי

דכתיבליחידעיזדלאבארתאיה ttבפ'?אודועילאינשליחשרירבאאמרירנרפענסכססיירנריס:עשהי(עםי;ר
ועכדךכרו'עער::יהנכםסומכורכ'כםנכסנסס
ח;ומנר"ננ::יסוססיוכןחכקיס 'ר;כחכקג;יוכודגוכנ"תכיס t:iוסגעםסוכ::רסכיס t:iססכיוכודכררגירכריסחרנעסגח(גר r •כרוןקררוסהנכססוח;

 •ונכ 5גככפרגםגריסרכי/)ת •נ Uנעו\:יגר t:iסחסכ:ינמוככםססניוכ"; •וחנוףרכיסיקרח"'גריסכוכרסוחסחכ"ף •וכססחחהגגכ;וכ"רםיםחוהיוח

ף Hחרייעקבעייו
 >נfווםכריןזריבככ(ונכר(ונם~ר flו .נרנניםנפיוס'::ינ'סוסוסנזוניר Cבכ ~'םוכרפוןג'ענכר Sמז'ק Sחוחוסיסנכ'נכוננננוגוגוםו::יכ{תום cמרקגןס CI'Cגfון ('וc fמנחנם

{וו::יכסו::נמעכטנכר Sנכטרפוןכר'יו: כ';ירנננו:חמזגונספנניכוו וf{רfו'מר Dנ :Iככמרסחמר Pרוכfוריק S)(ומו Pו:נכר"וזכנכרכ Cסגחועריק'ס Sכנכסמרקזקסקנ'כ
ס'נןיס cוחגז(נסםוfו'ןועוח Sנככקיונכוקפכונכרנוו(ומרסחמנ'ססכסמעומfויכוו:ס'fומוגסונסכחריכנכו'ייססרפווזר'נכ!:וסס"נוכבכוכסק"סססיfכמורס
;מחכוכ'עכניכורנננ'כיוןחנ{כנזכ!חומומחז'קיוס'ווכfווכ Sנ'ס'סזבסכ'ר,ז'סםכעזכםק"ננמווורסכמרחיכ :rננסכ'יוככמו iחכו('ככ'וחככסfו cנו cגסןכיכעוכסק"ממ

fונ' cCומוfומס jנזככומומרכ'סער"! C !'מכו cנמממנוכספןכרטרפו!ר''כוכס'סכחוסוףמס cכ " C'ר D 'מfוסנסכמוזאלא :כחרוג!םניכגקורסמיחממזר'כו Dח
rכוכמו( Sכ'ס'סו:כfוכ'וו'ס cכפיננר Sוfוממיכומ'ו eנמו( Sכיס'ססכחנfוופו(סגfונם{ו'נכ'סחורונסכמ"מ'נ'םנינניכסיננ'םfוורוסיג qזנ!:נחרחמי'כ!ע'רכ'ככנחסגנוז

 ceע{חזנכ'םנפ'וסוגסכענניסגככוננין eכמוכ Sנ'כיכנךונ'ר Cזבכזג'ווומו:נ' iכקמנכרפיר tחינכיגfו'נכ'םfוורומ,גמוגרגזר Cעונסננחי{'ם cומונכוזר Cעו Cוג'
מונעו:נפטורו::גיוןווג'חסורזווקחגס'נונניסוחנכר :Iרסיןנרכריקי{ונכוז .ו::נסנחו:נחננומזננ~מ"גננחכנגוזוסוףגיוחימ'ם fJוורזמיגמננכ e {זסיינוננמסככנננוך

{םטורטרםוןכר'נוכ'כננניס'סגרגfו'ס'נכfורנחגסס'ח 'ר:!נכר'נמ"יינו::ח'נונננ::יקור!:נגניאלא :נכםו'!וכfכננ'זכונורסעו!:רננוחנריומיגימ'חויךזנ'גfכננכ cנ
C נטC סננ!:מננג{סגרסחע'כקניוזףוכ'נקוט .חו{גניוC נכנכןננכקרמור::י ; :1כגמרכS ומחנ'.נעננ'םמוc וגנוםנכןח"כסיס{חI: וריtנננ'מרניS כfונכרכנןורכfונמסחנ

ר Cעונ'רו C'Cנכ'בכנמונפוכורירים cמנמ cממ,נכמיככרי Cרזfוע'טורמ,מנfונכו Sע'נכר C S;מינ י::'כר' Cרנמ:אםרעי!:חו{גכ'סיס :Iקז!:גנ{' Cחננ :Iנ Cר sr.cמכנקיו::ינכונם
נכו Sעוכור Dכfוסורס'סזמר'כfומע cזמחסורככיגומ'סוזיכרס'!fוומרח"וח",וממווינו Sרמנכסfו'קיק«נעוריסיfומירfועונזוזגמינכ'ס'רבכיזנחנfוחרמ'ם Cנם;מורועי

ףן Sוכו'דו Cחוסיסעד"וננרחד'י'יוfומ!:וסןכסעםכ'זסרי! C'ר D :!ומס .בינגסנ!:מוחכ
ר'כ'וכו' ,{חו'וחומררגו'זיק S{חומו t'מ'וככוכער Sמכס'וrככרחינזססיס וf{ר' Cרננז'כמחסידוווננננדחמ;חר"טוכער Sכ וf~זחםסנררכרי!וכ'כ •~נ'fוריונח c ~טעtכ

cסמחזנסכגחfוני cמ'מו::ריח"נו:ח'\ונמסמו Sננסכפוכורוחעיפכיחויוחוננרימ'וככוכער Sמס'סרענדח'סורfומחמחח;חכ,fוו'חוננרסיסכfונםסעסנפ'נערכו
ככמיחוו::נחכהוימוגגוזכ Cעוומ'מכגננ'י'כסומ cזו Cחוס'סבכרייןחגחנננוסfו'ן cנורfויריטזסו eגיון{ומרננסח!:דנכרfוIלסוfונסחכקנfוזססרנו Cכוכרפוןfוו'ריוכו::fונכר
ונכונרננק"נככ::חינוסהור::י"וננזר Cחוז:ו::יי pננמור::יונוו;נורסכוחחיגנמורמונגוז י:: Cנגווננ"מ::ינננכ'כ:::סוחרו Cחוכיסנכרייןמ"חו:סוחfבומוסוזיעמ:רנחהר cןג'ון
 c ממ:::ס<חסורונפ'גךגסו{סרנכסוזכר'וגזנןנננמ'ח::ייומו!:נכסנמור::יננו<ונןסוfבחורכנגמרמ: Cוכנכמורכככז-רcכמנכ:: Cונכור{סמר pמורמוח'וונכוו::ככנווננכנ'::י
ונכר"ן . 'ר::::יהור::יזנוו{נרמ](נרנריווחיןנכננכווננקנ;'ן::ימורסנטנננחנוח"נחינו cנננסנכו Sעפוטרסמיח eגחכ;נ::יןח"נ:::fוינוחנכיטנכנכוחניזו C ':!גיוןוי::נסנכ
רנרכומ ::Jוג'וןיר Cנכוfוסזגfוסנוחיכוקמי!'יfוסורזנרוס:fונךמ'םכפ"סו{ווסיססיסגזו<'ר eרעוס Cננקחמרמ,ור'עוכבכר Sמסיסחיםורfוזמחביחזינסרין{רנר'קיג

כנחר cממ :Cכסfו'כור !'וfררסיןסנרו!:מfומורסכנחר cחמ Cכסמ,סורס Cע ::Jעכוכער Sכסכורחו'ס'סריטע;:יר'כ'ס!:כחמעיפזו :Iמוסיסעזייובנרהרססוחום Cנכסחסוי
ננכוךמו 5עכפוכורר' :eכנ'מחכחמו Sעכפוכריגמ cמיזורח'ןעכ'כוח Cגגוןנננמוומו Sע;פוכוריכרככ!:ח'כיחנ{סמננו!ד Sננכ S{סננ'כוכחכfומוחו !'ר Cחו,:בכדיי!חורס

רס :tדק(כנמןממוכ'ן{חגח!:ווכזרס'ג! !'נס(רי, Sררגו'נפ'ןו::גור'סס'ס'וכריחכמכככמחומכו'!(חככונני jכר' " 0 •וגו'רם Cקסנחמרוכו'ס'חמכfוסנס:תביאסמזרכ
מס cכח{חנ::יייסר I1כסו::כחרס"נוכגרנימעכסכומזר'מס'ס'ונרניוrכ'וע(ענרםוחמרזסIלכ qוסוס'וחמרססמיזסו Cוכרחס .נפ'ו!:בור'ם'ס'ו Cכוחנעומ'ו Sחעכ
מגו'ן{מנכע Cזנכנננו:י', sמע{ק:רס:::נתמרעורכנ'מו{מכמן Sננ<נגורו{fו::ינורמממסנחנכ:מעס'ממזנככחסנסג:יונים 'נ:::סונרוג{מסנסחנונ!וי!:גכנרגרומ'ורגע(

נינ Cנfוקרחיfומרר<חוכחסונרח I1ננחכנח{חמו Sנכוננגודפנ'כם c {חומםס t'בכ{מ c::ינננוחנק'וסננרנרס' fI1וז{מ:ונ::יונרfוס .נפין!:גוריסו::יס'וגז'חנח;כנממו
J:: 'רינננוזדירסכמור::יכנכסקננזנר::יוחחגםיקרמוכc }fנ כe ו::ננחוךגזיננ::וc וfננe ניגוחננכc כ{וכמסfךקננקיחסניc מע<רסs מגו'ו<חנפירו:גוריססיו':!גריננכומיךi כנממך>· 

 :{חנככ e <ו::גמ<נכו{ם{;ננורמנ{ס;מרסכנכוזונחחגמכו),נכס :t {נfומס :t { כJ:: }fו::נכ:יוךנככ ::J { וf{::וחפ'כווח Sוננכנרחרכfורםינכסוק{נכונסנסנו ::Jמקוםפרקרfוננר'כווסfו

עץ
חיכנוומיגיונגייונ Iכ::ווכגוס •~נח"כנוךוסיףנכח::ונ::ו~מיואלאפכ

רחייחיונ::ויחכיויומומחמ'וטיגינךסחרסטימפיזסמרומ::וגנוךיייח
fלמיחח::ויחני .ווכימכססיקרמיג'חקרמ'ממרס~חו::וממריע~~כניו
כג~ו~פחר::וכ~נומגמ::ווכ:;וגג'rכ~סדר::וכנפסוסחדסfו Sכס'מסר)וסככרד

תגכמוד~כ~תיכפטו~גכד)וסג':;ורוfו'ס~גכ'כ'כ:;ויתגכד~מגכ!ר~)ומגכ~ותמיכי
)וסרסככוד)ומ'חתז:;ווכ:;וטגחסמגכ~::ומגכ~::וממיד~ע~ות)וסכ'כמדרינתס

רמסמע~::ו~ידי~נו)וסחדסע~יגנויכנכס(סנכי 5~גכסגפסכטנעסרrכד
ייתיר::וסמיסנ~סמ::ו iס~ימיחייסמח::ונס::ומור::ועסק , l/ע~ממסי rג

ממימ::ויתכנון~מנע'ג'ו jגמ'יכניר::ויתנכגינ::וסעי~סמחין'יסג~עךנמנכה
~מיוח~מ ס""ממייוג~ו::וגי'טכססתיר::ונח::וכתכימסעי::ויוכיקר

 :סכ~סרמ::ומדומססנכוומנ~ •~כמ::וממ'חיסכנוווסוףממ'ח'חנכמסכ::ו
)וס iר' Sס:;ווכריסכמטכ)וסמת'ר)וורךג' .כוויגגכית'ך sמגכ~קשרם
כחרר:;ו::ווfכרfכססיכזירכוכימנונ:;וכמקרסקס'ר:;ונכרטססוfככנכנכסססכור
במננונ~בננוח', f5נג(בקוניסוז~ויוכורייfכסונחסרפקיס::ורחםיכוחנסוfכ

יוסף

ככוזונחוטכקיטררמווכוח::וזויר::ו"וחינןיומפנכתבסות Sסמם::וס
פגרסנממטב::וסו)ו •זומיוינןע;:קשרם(סנר"ח)נרמו::וןח~סכרמם~ח
סךרגיכ(ומר •גיעסורכידרכיה : »ו)/'רכו::(וכוכרסי)ונרנריח'ןע(

,{ונכרזרכ'::ווממרסיכבוגכס;מזותגמיס(סכןגכס(כו)וזרגיססססrוירס
סס(סמס:;ו~רמז'ס !וrרוf~דסייכו ((ככ:;וס~וכגכות)ופטרטfו'רמכ'ססורג'ס

(וכגכיזוטמפסרסקטכ'סכסכח'כוחססונג'סגח'נרתי::וכו(סגכ(ייןסכועסזרכי
י::וייפןןסן(כי((ומד'ן'::ויןמסמ l/מ(סנכ::וס(מס(ימו'סוס"גימססי(סרר
 .כ::ויק'ס r(מח ח'ו::מ"סעץ :ח) l/(::ונרכרי'יעסוק(עינסגמונמו"~נט~יס

!כ l/נמיס"רכ)ווזו::ו ('מ"קמ(יג(ומריק rממסו)ו'ריסנכ''ק r"ממורןגי
סrוימן)ומר .כ'יס(וחור"חמחמכ'(רנ('סככי •ממיסריתומכיה :ינ"ח

rונכג'!כיוחונככ'סממרו(גןחימנכפנכס'וסןננרףסrוימןיססג'כממון
ו! Sכר(ק"נכ::וכט~'מוחר::ו S::ומג' .כפוגכ~סכור'סעשה : »ו) H(סברנכ)ורפר

מגחנכ(םנ)ו •נטמסנססבריד :פטיןכי( Sריחנרןרי::ו S::ונכי( 5גרןכיכ
 (,\,נ



סברףנרריםשמיניפרקייוקונם f"'w' מר"ייש"א

.( 

tסגיסוכג~גךעכו:יו 5 ם'~ממגגהרג.ימורוה Sמכססכונכםרמכור"כסמ :כ,:יירבכרי-:יכמיכו 1רררמפ~ו • '"מזגיומ,1נכןרשנאמר
גםנכ:יגמפוסכקכגר:יייוגכסמ:יםגמהוךמו iונכגיוגססננכוגכםסם~עכגסמככומוכ tגפכמורועוכמ,גסכוכטוורמס •ןוטופדו'קםוfכ[אלא

טוכהווכטוכ:ינמ t:iמפו'נחווכמרסקוועסכעונס:י iוו"נורfכככורכייגומו)וטכזכבכו jכוטנטכיכגפ!;וכוער 5מוכמומוהוויוכגוו,וןם\סוכרנ
כרכריסבכ!;ככגמכהזרי,וע"גגוט,'ייכנפרקוזכ' .<iרס"גוכוט' .ריגיכיפסקוגכונורסכ,הנרכהירו •מ ;eנריהנרמיכישרו : ]גסמ
םכ'יספבכוככגר ;e!;הקנכפנככסס ;eכסכיו •'ייוגכגיסרור:ובניסהגה

!;כומג!;וכ:ינכןגרכוהכמז:יווכתווקשיאאלא )יחמ"א(ח'מנעוריאתיראועכדך:ל~ותחגג=יגיסרוגסוכיכמגנכיס
)וםגית"ככזגוג"וממג:יונAרנינכעג:ילילי tt ' •:דיםוןמרםקורמכהורכ;רמכקרו .וסמר
עטרכס ;C;רlכמג"נוכוריסכסנכ"םגמחוהוההוהגדוררעשוםמטרפו!רבקורסמםכוון I'Aרכרגה .סוןמרנרךלו

עגיכסמםוווכ'קוררוסתנכםסומכווכ'יראועברךכתיברמירבאבדמים'סיהולפימס .ןו;!1כויפ)ווכגכוליטול :ס iמכגכ
םכנגחרס!;חוכס OOיוiככטוכבכגמוכרולאזריהללך )כזי'סש(וכחיבריומנעה'אחר)ו, t:i 'כ t:iונכ ,מיכרבכסרנרכזרכוקכמ

מוכריכןונ1ככוכמו'ס ..Dר Jוכג1כרןתורכדלאבאחראהאליחדידעיוכאחראהא •פיךזו Iמגורר Jכוכויס ;eזרכקיסגו ;eוכוכגו
 :tבסכהוזכ' ;!"מגגנימטכמכוטוגגרן..רמבנןלצורבאליהשרירבא'וארמליהידעיןת i·סב.כוfכרגכומזכוחלך ::י 5רי tjוככן
רמסםון"י"פי'וגו"יוfכועכרודכתיב .ללfכ(וגרוf'כנכקוסנכוכקוס jגס"וגוככככ

מככבכג"גגי:יירערי-"גמרמגיסכרישאתגראיישרואנאזמרבגצורבאמימר~וסיסהסומוסfו"ג .סעור" Jיוכגסון
"ונר"גמגמגי"ועוכריכגי:יקמונר iנכהיוכהניםוכיחיוכהגיםדודוכני )חב'ש(רכתיבםוהסומגםווגגומררמכנ)ונכוהונכגג
ר)ווסוכםככעונו'עסיהוfכםומהכמרכוינוטלתווחאף ttברא'חלקנוטלכהןמהאלאמומככיווכו)ככנכוכמווגוגוגהוכ iוכ

זכנוtב)וונרוכו1ככ t:iכ Jוכומפסרניכירבככא);א,וי(דכחיבלזמנאוכהז •בראשחלק'בכגרמגמר\גרמענרא :ריוכמ~וגיו
גו~כירכfכ :f. cוכ, ~,כיך1כ ~ו~ fIו jו .'וגיבממחילחיךל •ודי1כנריו :e; cכמי iכבכונ"וכר"ומ :Cיסמכ

כfוכיכ1כי jריגמהרfכחא :כ"וקכו fסוורוא I 1אחםאחכשחואק ~ iכבכנוגוכור'יכויוכמוכגרנמריסופט
I וכi ממכנכממנככוi כייגימונרגמfוקד'ישמעאלרבידביותנא)ככtt כ'וםכוכככוו'דברלכלתוfרוכנכרנויוסתסכ
ר Iיכככוק"וכקרמנ"מוככפווסמכהfכולברך iרא'זtולפחוח ]נ"עסבדףנשכקדושהוכרנגווכמו Sמרמקכוונכגונמפטווימכ

וירעסגfכר'יייוגוגמעוו iכורמיור:יוווגרבאואמר •ו! ttרא'יפהמנהלווליט iראשוםרוגןגרככגמרו 5י'רמפככומקמהווכ
ועו i~'יוכפיוטווו rמנרג.~ויכונוכמ t:iיהיבנאלאלמימרמרבנ!לצורבאליהשריזוככעכיר~סכוווור:ר!כגווככווכניcונ

 •ווכ' pנווtבהנרמונושרו :וק"כ Iלליד h t ...,~וומכ'כיגרגחונס I'טוכככוfכוי::ו
פי!וכו~"סהור~גגויוכטוסי" Pפיר •ונוךוהובמנדה )ועזרא(-דכח ),א_רנא:זבניח'יבכר:אנא Pו" ~כמו;טמ

גהוגו:ר iכווככיfכוכנונוורימנט,גfכ :tגריזהבלוהכזלךמנחזומנדהיהודחרבבוארמיהיו 5ככ ft:i t:iכככרוונעוכגוו .מו"ככו
קויכיכ iריגוכגמנכווגוס iרכקכ"פרבאואמרארנונא'זהוהלךגולגלחאכסףכו:ר !י'נםוכזרכועככגוהומוכ
גפוס"ווכםנכעמנכריהכרוגמנגכורוכדנוראעבדאלמינןכדזבנ!לצורבאליהשרי iוכענוווגככו)כיגכוכוהוג,'ככסקכיסגככ

הור'ינטיגסרנוכמורכגכורמםוסמיניהאריאלברוחימ"טאכרגאיהיבנאלאאנאככתוומכוכתגימוגfכfכר:יזוכבכנורכ
רוננקוינו)וtבווונfככרמ"םגפ'רוסהאאשילרברבינאל"אנוראלביזבניהאבאההואל"הואשירב •ייו"'ארמ

ני::וריר1כיגוכוכמרורמוכייםגויטבכגו
קרוכורווומפונוה"חרי!ככקרוסכוים :ניחנולחסקהעציםרובליהאמרמכשול 1תחלאעורולפני )יט(ויקראאיכא

fכככרכזוסג)ו:רוממוו'י iגגווכסוסארמ
כמוס'כוהכוווכ"ו"כוננווכגרכ[דכתיב :וק"נהווזכוניטוכמ!;וסמכמהווהוגגורוכםוסנוכווכונוככיתגפםוככfכוווככיננכווfכו:יוכוכירעוגןרכfככיגמ
ומסונו'ומוכגונס)ומסרמיימומקרמגנכווסמוכ",עגוהכומוועגוכסכ"טונfכיו ג""ק"נ.:רככככגו!םוכוסככככfכגהקוסובכסוכי t:iכפיכ"רגק"כפ

רוקרםהוירוfכוגcוןכג)וגיס t:iמ"רזA.פי'נ"עגרפ..גוסכנמסכגכגוסfכמיובכסונקמגסו"פיוט • 'ווכוכג)וליטול : ] t:i "כככוי'נכוכ!;fוימונווכ::וסמעט
"י t:iםווהכט-והייוי";בכגוכייונגכויסריינבכסנמונקיפכוכגכרוגטככפ!;טי::וו t:iפווו"וו\ר t:i "ר:יממכנגכגיס iרווככיכוכוג:רוכגקומכrכ"זרגמווכייוי
ווכגוהן •ווכ'מגמרוגרמענרא :וק'יכקריט~רנוםר~נקכוכמנרנוכוגfכשוfככבכסוכחוכקםנקרוט'ירכונגכוקfכוכווכנוסגמכוכפרטרקרק

עיון'
כסג'מגי:מנקי(ול ~'רס~כוננרורוהקומסלסחגגימוו cולחננ cנכ~ Cו::כנככומכננג~

 cמ,כלי :eלקמננרזימ..קלינכ ('כ J(כו,\י(ננ:בכוליננ '\ימהמ,'ונכגרןכ'Xוטגודי::י
 jמ'כככ\יסו::ו ,כגונ hכ'כוגלומננ cגטגורי::יכננו\יוסכננ:וסמקררזרכס"ו:~כו;ינכגכ

ס' C:וננהלזמ"כ'מכפ~יסורועיחוהווננסבו\י::וביוגפי' ,rרוגליממרחירעהווןכריע
c ליהגI דעטלפןC כםכמ,דועיננ,הוגהגבמפ'כוכומגרנניס(פייבוכ'ו::יכוידוכגירC יס
מ'ג c\ירוגה :tג~וע"ןק'כוגעגורי"כמולוהננדגוח י::כ(":וסמקרלסומרורחיחחו

 C 'כ Iננ . cנרמכרכעמ' p qמ cגלחכרכעכסןננכמ Cגל'למיגהיו:שריiכ"ר jבימ

יעקב.
נמחרלמ,ח'וכמ:רו :tככ«וקדו::כומוי!:למככו' !'ז( !י::כ jר'כ'בכקסריס :tז'«מוד

 "',,ו::ירגל'עוח cממלונל :tו~פ\י Iגדגל C 'גלכ Cע"וסי'מיגחגויסלומהכריס cממר
ל Iממננ(ירכסה XIמ'\יגןכמר'וככמור"ח Pרגגעכמף::יחלועס Jככסקודסחימ jז' ,מור
 (' Iמרלגחכלמ\י . Jמלנכלנחנוככ,סו::לילנחואכר :סחלונכסבינגקורסח'מ
 .ומחי 1!כרכריכחככןלמ(ולנfוממיזגיכ,יההילגחננל hעי'ק qרנמ Cגלמדמיעהו cכ
 :ו::מעמיןגגחיח'מוכמ Iגמ::יםןכ'כ 1ככ'ימיכ Iגדננכפכיכמטרסדיממגימ Cל'כיכמ Iמ
כגסומוכלגיב ' cחלגיככקירננס Iדט"ם"קס'גו::ע"ו .כימרככ::יסקכע(יסלגול'א

יוסף rע'
כסעווסכ ti'ו tiכו )'''טר(::יפג'סנג!רס::יג::יג'סמ!ריועס'טIרוגק .רמטיו'פס ~'סט'מגמעגמומrומרס ~~י::'טמגס'ר I י:: .וגי'זריחללו :סוסגר=יג

עוססיטומכעסרכוכ!רגוקכמומסכ::יומ"ט) י::~מוr י::פ'מכ::יגי'נ'מיגפטוכ::יIריוrו~ומיומס .'רע'ודנמבאחריח :'סככו::יוויס Iמנמע'מ
'::י'גכמלא :(רין)'וג::י ti jמ::יו Iמ,נווו 1יי::יטויסה~קיסטכ'ממכו'טומ~יווrוי::'נריסמחגרמ' ,~:שרי י:: Iיד'עגמס "~::יגגגמפטרמ,מסו"מ
טגמגו::י Pרפמ~ך'וגרסגוו'מדכ::ידכחוב :מס jג'חרוג::ימ,כ' .מ,רגח י::'~סר'חור'ימד'ןס::יומ"ון י:: Iד י::~מוr~יי'גחסiכקו,גומרסגיגרה

דכיסגח~מימר י::'גגס'סטור::ידי!סמן Jגויוסנווג::יגכסתגחכט'מס'סמ~ו .חור::יגנודמסוס '''פרס .ברושא :::יחור::ינגנור::יירו I ':כןנ~ג~סוויגכ
גכ~סמוט~נו~נגחגכףזו :::יקרקנכוrוע~וכ S::יק .::ימ~ך:מבחממוכ~ו I'נ . ו'י:: ס'כי::,דוריבני :נוטימוע"ווו'ממגימנט~ס~מוג'סייס I 'ו::ירמ
גמקוסממקוס'ט::יוגו:ימ~וסעודrו .מוככומזי :מנופוגימן סומ,,~,גוו~ס'רמ::ידנר ~" . י:: t:iסנקוודנר:לכלס'גי::"ד'גס י::'י::ו'סמ,הט::י'ו

 וf~עירלפני : )ם"מרי::(נ::ימיחע'טוופי'מוז)'(רעוו::י P i'י iנ~טומווכגמור"ו) '''(וס iו :tומרחוק"ומ::יחור::יכקרימrו .יו cומלפחיח :קירטמו
 :ענייחסוכ"ממג::י'עסויסממיינג'סעונרrוע~'ס 11מגדסס .מ,טו~חrוו : ) t "::ירמ( י::~מחוגרווטגרנועסקנוזנגגרנר'סכני::רמטג::י'וחפ"מו

 :rו~'כוס'חר~דכוטקגן '~חמ~דמ"מ iכו'ו .כ'חי'ק::י P~ס'ס Sעריבמכ::ייליט'ל : )''' P(ר::ימוגימונוגrוו)"(רוו I::ימנר,ח .וורמטלברך

 .עלדגקאפף ) h • Jרגםיחמה

יח )'נ n(עי"

יוסףידסט

M 'ע'גכע 1כ'ע
 P\יוליוט"כממו"ק

מג'גב :גיעיג

 :מ'נ<

~ 

נאוניםחדושי
 Iמומuומ~מרגר

נזגר~ן'סקסחסכס
ועי' {'יקגוכמ
 .\י Iמייל c Pגמו

 :ס)יכ "מ(
) t: (סגנורוסוףס

רס tק I!:כמכגמ
כמגס(גןכוחעכ
 Iינ,טכרס Iונו

וסןמ iסר"סיו Iע'
'מ Cמ;<ר C 'כמרמ,ק

I "} ומיC מל\יc וfיי
I מכחגו'ר\ייס'כ

ךכייכומ::יג::י XIכוננך
וח Sמו{~ייס{{וננר
רס cק:(fומלגולמו

ד:יייכו ,' i1געו Jמע{
5 'C עמ 1'לC י\
ורמכ<:מכיי pמ~גבכי

כי;כרס I C 'בכוכי

ימ Cמ:<ר :\י"מכקנמ
I כי\ינעי{ע(מוייכ'"

 tררלוקלמזסחי
ממגג\י Jכננוגיכ
}fוסקנמ"ר' ו'

כי fcומ: :!"ע"נומ
 C:ירלוככוחכרמ\י

וו cככי P'רכו Cגפ
סמיג ::ןרסי Cק

:ג:וססריייןנכ:ירס
;<(מדר Iו I 'כמחוסן

 cכומ'ומוקממ
לס :tקקרfוגהיד,'

 .ו'גומננירכגןנככ
;<,מודי::יי\יומ,כו

כויו(מרגילjחי<;כ
 iומכ\ייהורמ Iמ

וגעמ\ירגלויוגrו
C יגעכ;> i ג,ןככגר'
 .יק"זומכ\י

 :כי~) "ח(



הכותב
 L L L L Lכמדוח .ופח'חוח

חכ'רישייהנאחוהיהשכשהנררהואהפוםקיםרוכירעתוהעויהרנחוכעיכפניוובירושאירינאיעביוכזההאריכו'הפוסק'םכפנייא'איומתיריואיןו::ימוח rמווכוחגמ<:
 :כע"ב,יוואפכפניושיהיהצריךואפי'יכפנייריקאאוסמשכפניוש'אאפי'ומדירש'מדעתויורמרוצהוע~מממרח,$רעח

Iכונ י::=עי:ח~ק
מ"ס'ו:י'וררfומר

יכסזו ס'<:;"גי

יוסףיד

מכמומ~מ':י:מ'ר "
מ'fוסדרומרמ;וך'fו

::יע'מע'ןכ :מ"ס
פ":ימ'ר :ftו'פענ'ר

'~קוטו"ספיכfו,ג'ר
 rורמקגן rרמהור::י
סררחכחומfונ'ח:מ

נ:'ספהוספחמנ :ו 5
ס"פ"ד!:מיךע"ר

 ר"מ:!עי'ה :'מ
ע'מכזכימזוס"םייזו
נ l/מספרימומ Cס'

 :rכ!כיiכקמ

.~---= 

נאוביםחדושי
וניס :tזכארבעה

 .ו:ו'סוממגממ'ס
ח:ונמממכחכ':י cמ

:ו'מ jו:יע'וגנ:י c <:ו:
:<מוכטיסגינעיכ'ס

גע'ןס :tירכימח~::י
מ~וג ~,כ cומ
מ~ומ:כ i'וח :t:ימ

יענווממיגכרמ'ון
מיוfו'גככ :i:ימכ

סריומfו D!::ויזו
הכרגיממגנכוגוfו
:יכ:ימדרממכו

fוננענומוכ:י cר::נמ
סומfווכס::יfוחרמ

ע'כי Jנכורומ~ r'רמו
::יוfווכריכעיון

רינחמגונ cמ
'מ C:ינפ:ייזו::ימ

::ירעוזו:ימזימזכונכ

מרעסירזכנק וfוו::!
:ווfו C:יכרעמ:ייזו

Iכומממענמורס

~ 

איתןאהבת
ח!:ונ'סארבעה

כוחכוונו'עכ'כננח

כננכנכימ'רככח'ס'
וקי~רחמ'טנ"כו
זערוג'ןדרפ'ךמכמ

מעגיריס ,כרק~כ'

רעמוענ::ימזסהזו
וכוקזועועכר

 ,קוךקר'נ Cוק~
דכ'וכ Cוננפרבכ(יומ

רממ'סטכ'כנננכט'
fורוקךע r.Cונ1

קfונ:רעכ'ומרקרוקי
סזוסעכ'וזווכfו

 jגfו ' C:יזוווכפיד
דכקטמר'fומfו'

fונfועג'ותדקדוקי
רפכי j <:נרכ'מני'

כעניןגממדה:וכ
ו'fו Cרהמרינו:יfו

מו cמ"חד:י l/:<קכ

 Cנחיי:יגדיקיסנבכ
ע(ג!כר::ינעכ'ןfו"כ

fומ ,fודגענרוח
נרי!:וג'מניומfו

 :!'מfוךמוגרנ
מגדוfו ' Cנחרו
דר'דנ"וכיfו Cמכר

מייס fjו'כדח"כס
 ,כגניד::ינינקץ

 : ~ 5 '(כ

סחסדדףנרריםתשיעיפרקאליעזררכי 138 "ירומהרש"א

יחןמגממיגסניס Sגיס Sג ' 6ז::גנכקוםכל :חגיגן~גנח~ירמיגמ"יגמרג~
ענריסמגטיםטגי j"גגגגגיסמו Sיכומיכו 5 "מטרגגסי" 5מטגןרמגיוס'

ניס Sגכגגומרכיס Sכfנ::ירןומrכמט::ימתויפנעווגןומכירסרחן::ייויס Sכ
ננמח'זtכים :מחוגfכמגממוfככירסרתן::ייוו::יסומ::ירןנמט::יפנטו

כחוןס iגםמ •עוגסגממי::יוםינכי
 :ג"ח]הםוגרוfכ::ירמ,גר jנמהט

 'כI:; iפירגגו •גנכiכיסהטרניסארגעח-

י:וס Pנכגכריררו jגנכגח ): 1(רףק"גפ
מחירין[אין :מרנע::י jמ::יגנכrכןעפי

:כמדין'ר iמםגכפג'וfנגfנר iכגו •גו
קממר::יגיfנגfכ jגכנכריןמfכי •וגו'
ו::יחר j ~יחרוכפגיומ iגין jגנכגי::י

חגחס i~חגןנכמיריןז::מיןיהוןנפגי
ןג ;:I ~ מ~::ז ~ C~מ~ריררויiכרונפגיר

::ינכגקטיסיס Cמגמוחןנכפגיריס 5נכ
 :מו Sגגכמירפה Hמרכיוfנמרג::ירגו

עסו~מ 'י::עניגקרחו::רה"הרגן'מיג~::י :ftכ:וגקרמפני~'ט:וומ~טנכיס
 :וק"כ jוו 5ומיןהגס;'(גמירגקעגונוחחפי!ן::יר"ן j::ימר

::יכומםוקרהגערחוfככירסנרחן'גו Sוכ 1 ::ם •וגו'ומגירסרחןמכמאינך
עכריסםגימוח tiכפ'רגחי'::ימגמיגיממוגו'גיס Sגfכו S 'ססוג;ריןוגו'

גיס 5ג lוfכ::ירמם::יfכחו'פנעווגו'יס Sג
ר cמר::רס::רירומגירסרחןגנכיגי"מוגו'

רנו'::רמגטיסגגנכiכרגיעני::רסגמנכר
שמעוזרכימשום jיוחנר'אאבזרע"גסךדףטבז::::רגטיוכ ר::~מג c 'Cג~נכנקטיס::ריו סר::::ז
(שאתהמקוםכליוחאי iבונו' tiגהי j~נכגנימגיורמנכרועניו

יילב ] ~[שב )[שירךו :ונו'פרע::יויםמבכוגתיכ
דת!אאבםאבצניםצםר Iא_מוצאוג'ס tiנ'מ j'רנכו"נ :lוfכ •וגו'מ"סי::יס

האבי~יםכלמתוניר)(שזנרתמאיאלאואבירםעגייסרגטםוג::יומםנכג;גרגקמןנגוח
בחניא •מנכסיהםשירדולקישריי~אמרונו' : ]~"עונמוס'::ינכפרסיס ,נגגנכפורז::

ומיוסומאומצורעענינמחיםחשוביםד'~פרןםירכיגמ •וגר'חגגיממסחיןואם
p כמיןרמסחגנרסi5נכהומככיחמו J האנשיםכלתמוכידכתיבעניבניםלושאיןער• 
למיןומסגכמונרמ"גגניסגיםfכיןעג סומא •נמתתהיבאאיב)(כמדברדנתינמצורע::יrכוfנרםס::יוfומ;ר::יfכגנוגו'ממות

 ..י)(כראשיתדכתיבבניםלו jיזtאימיעולםינתמיהושיבנינחמשביםב)(איכהדנתינגיםfנ'ןעגוכת::יגקרמתfוגיfכיןוfכס
 :אנכיתמה jאיואםבניםליהכה"י Pפיר •כממח::ייגמאל :רק"גכגיס
מ Iמנה!כפניואלאלומתיריז jאימחכירוהנאההמודרגתניאע"אסהדףמדרר1כ 5נכמףגניח~וכענכמנכתנכס Cנחונכ

 '"ויאוטר)(שמןתדכתיביוחנז)רניחימא(ואינחמו'ר Iא!םחנכרוממ::רמגגסרי-Pרע"פוסרחגן
ללנרוזכךגיס Cפיג"סופ' jרחו~יפ"ק כ)שם(דכתינכמדי!בדרךוהתרלךנדרתנמדי!ויאמרוגו'כמדי!מ'זtהאגענגןרבכת 5מ rJםר'::י"גוfכניםערנני

אתווינא )יז(יחזקא'דכתינשנועהאלאאלההואי!האי'זtאתלשנתמשהויואלס)ויןרננכגיןגרfו::יגמrכסקוג::יס::ייfכ
באלהרמםיכ i::יגכגוגןכמתמםוכהייסהייו
גמהיגיס ~נכנכרגנרחכ~יככי C:ורננכהסגיםר:וייגר::ררג"גגיכגמגגמרר~ •ער~םגמחיגרםינכיכמחשכים :ג"וקקממוהייסהייורמ,ןגעגין::יגfכ
נכ~וכ C 1ו I:;" iר 5רגסוןנכעו i:!נכגנרירחגנכ~iכיח S רר::::זנכס •רגר'נרעס Cגסרןמנחמגסואין :וק"~פרחנגעונסגנכירסרססכונחרסייגרכיסנכע i:!נכגגר~ם
 i:!רומפכר::י rl י::כמו Iוטכוע::יגפגיורסחוםס~וגרר!'כגנכויןנררטחגטרןיהורסח~ךימ~תוגר'גוננכריןח;חורו Sוחיןר~"גייימ"סנרנריעיין

תשיעיפרקאליעזררבי

יעקבעיון
מ!:וסיוקמרינסכfור'ו S:יוח'מג!'ונ:היט:יוfו'חר j ('(תכח:וכ'ר :Iימפ:י'גמגככ:ומ:י

 :קכ'מ l/סני'דיע"וכמזכרי('וח'קכ(עונכו י:י,.דנכזכנכ'ר
סזו(!:יסכעיכ'דגח'ג jסומ'!::כיוכמ'מר. כf,'(רק'כפ j 'גרוגתג . jמ"ם':ושיררן

דסfו iמכנח'fונונפ'ףי'ר<:נגפירו::ו,זוגבכנמו!::סריןוfכעינחנקי:י::יס
חוכס :tכמרסבככי:יסגיכססג:יוג fCונfו י:: cמעכמנכרימכקרגגכיס Cסfוכסט'נייורו .fר

כוfו!:גןיט~ס~מסס'בכינמכקרfוסננס 5טטכfומריס::נדוזfו'דכ#פ ~' 5כמכ'רוק:כ~ו
וס cמט~י::יסייזנרומנכסומוכ::יר Iחווסגחונס cכמקננחס:ח~ומכממדסככ' iכ:ו

'ככי C::יוגיכ Cנמחדגחיג:סומאנ'וקיIכ:י Cנחדמ~פ'רמתיד::ינכמ 5נמ ר:::1נגגיד
המסימfוע'נפי:ידףננ'קfויהfודסמגמת'נ Cדח tהר t 'זגר :iוfופ .עו"כסגמחי
 ;:דיזי:ינכר jזוכומר(מכק t 'וחוכיגוכוזמינו(וזוןו tח'רע'כורמיכו Jנוזנעיכו

כמי tג'רועעמ'סז:;גי Cד'ןינרנכ"ו ,גפ:יומכמממ'ריואין :עייג'ומר וfו,.סוממ
זמ'רכ'וכרגימסימןכ'ידככ" jועייסןבעבי'ס jנ'סכ'בי C'Pוז t:יזרומפגי ~:::ינגכי cמ

ז.ענכס i ":!נמורfו':י tנמד:יזור Cסהזמפכי:יטעסכ"כניiכגרח',עכס ::I:י:ו '(כ!ט

חריווף

זכח)ו(ונכרfו,ו ":ימגןרו~נככ"כיכ jו .,מך'וכדרווכמרכו(ררrו,מזיו(וארמ
 iגיימ:יגנכז'ןם:ו':וחיזוןכימרfוכוי::כ iויככמנכרגנרד:וכזוזקרfכ י::'ט :tגפ

:י cמכ'ומגfוס Cונמזין::יי:י!:'תרוככמזכונfווfוס jנמד':י cמfוכ 'י::ויfכמיעודנומר
 jכמfו'וט'קכוחחויחרfונדיןמכ נ:!'ו נ'כ'י::חומגויחרfוכמ:ס נ:!'ונפסוקנמענ:י

 י:: cמ iס~ Cגדר:יס r ~ריס 5כמכן"fוורימס 5מנו Cס cממכס'ו'ממרכימררמספיק!:יג
,' C חוחוכ'מרמכנ,fו~גס כ'וfוfוc כמימרוויממרנו::יc כךס~ C י:יכ~וסj 'סו~ןמוונו:י

ומחרכפ;יו:ינררנ:ימ'רחחי~סנןנמד'ןכמכר'סכו :iח Cקודסס :tכמסקגי:יכוממר
C מוגןנמגריכ;וגכסדרחמ'רt: מנו:גכc וi רC " ו(מנןנמדיןמ:יודכריסf::י H כ'סק

וכטכיחרומכ י::;מסנןד"רגיווכי:ז Cקמגכ .כוו'יחרונפכיו:יחיכןכדר"נמדיו
כזו cכע Cג :tנונג::י Cס(ו:יח'רסר'כוס C) iכ'כ :fוזוחי f( ,ונ:י cוזו(זוזוככ:יוח Cרממכו
 וfר~מ:: 'פי (' 1ו:ירfונ'ע ,כ!כ('ו iכדרוכמר jנמד' iננומריו jכווננכסומו tכרזוכfכני,י

I ו!:קודסמ!:ורססfכמס'סקגניc נ:יi !::מויכוגתינוחמ'גמגריס וכc ו':יI: ונגfחר'
כנזוסוfו jנ'נמחיכסוח Cרימרונוכתן feוכיחי 5חר!:מוחסדרמוזקקוככסף .מוחכו

יוסףענף
מחיר'וחיןחגייונזעחנרר Cממ'!ר fIונ'בככ'ר t!כיר .מחגירוככמסהמרדרמד

fוסמי:יומדעחוfונfונ:יה'~ j 'וfכררדנזעחודגיוומדעחופי'נפכיוfכנחנו
גפכ'כfו cכזרוו::יח'רנמורגד'ק י:'י:: Cכגרקי:וו j'כ Iדכח:יתי:יגו'fוגפ('ו וfכ:::כחירו
:וו Iזוגרfו., .ג'ע jסבי(תמfוימסכ'וח Cכנכ:יוגרוכו:וסכ:::מירו(זכגסור Cוfויגככוכזכ
כדר'ספר!:חזוג'fוכר Iמנער dמיון 5גח'קג'ירמיכfורזגו e 'וק Cפרנחינfו'ג:יזfונכיו
יס C:ימפרו:יק::ו .דק'גו j נ::כזוכ:יסכ:ירריכסרנונזריסמ Cפר'זי:;נכנ jנע'ג'קכס

~ננ jססנסדר'מר::ניכח'נפ'נן ','ר::ונeמורסיוח Cפרמגנטפיקכסיס'ס Cח'חימסיגי
נfו cנוג:סתירוס Iדז:<גמרומיfכוככססחורסככנסרי Cכיחfוסגנוכ!כ"עיגקנסח:י'

fוימחמפכימכfוסמירוכמ cףמנ:וח'רfו:וייס:ייוגס Cנפי fjוכיחר:יוסנפכיו
ממר cסו Iו .:ו Iגזומ'סענס I1מ' Cונכניס'ס C:<הורסככנגןמ:יוכונסכ:ירכומנוגמ

חסכדיו Jונכסוfו'נחfומרנfו cגעינ'ן"קנסדכריס::ייחרר'נכזר'סת Cפרחסיfונ
ככוןנפ:'ו וfנ::נסחיר:יגרזכ : 1 'וf' C fוס Jכ-fוס:ייחי:וו::יגעכיו::נמכומחיר'ו
נסימרמיק;ח:יי:יfוכ iנככורנססג:ידר'כ::ינוס Iע'יסר' tנ:יחייfו'ס tרמנגותחימח

 ::ימורסןרי c 'וfמ:-גניוחרגדונו tעוכ Cכזריס

יוסףעץ

מתויפגעווכגתינככניס .נכ'סעגריסמכסיססניככיס .גכגי:;נציםמג
מכס'ס jמותמגממניגכוממי jירע'נוג)כנקר)כתסנכגיס J)ככרוחתמםכ

וכ"קקרמנעךתכ'ועכנוסוכסכיווfגנירסךתןנמסכסכנס'כונכיסטכ'ו
 וf"ו""מירתגסמסו'ומכרככככ'סג Hוב J)ככרומתמסכמתויפגעוקרמ

גיגכסחמרוכגיסוחגירס jסיrכנוננרגריךויספוסעניגסס'ירחיקחמרו
יעכייס jוגין .מגנסיססשירךו :(יס"ת)גמססו Iיע'גfוסגסריסססוסר'ס

 •גמתיסמסןכ'סארבעה :גסמע'סיגריסס ןיוf;:;'קו Iכסיגוגיססיוגחסס
 .יס :tסח(גג'ימחוגות'נ:עני(תוכ')רממיסעגייכוגמיג:כ'ככיכסונפקfכ
מיייקחסיפ"תוגחנוגו'כ'מתוסנמננרמגנכיוסירךומיחיתחרנתינחיגס
וע",גורריסנגכורמ·מננסעכיותנכעריותריסםכורגכותמינסעם'רסס'ס

תסיכמאי :עכ"נעג' jמ'גנמםכועפ"כונסירתוססתמכסךנסךמ"תי
זוףככימ::וכוטכוממתמסספריפיע~פי'נמומססרם'''fועיפ .גמת

 :(יס"ע)~ממכסס'קסךמ,!ועוך .גמתימטמfו'ייוןכערכעגזגמםחםוננמי'נפיכןממיגחמ"מ'ןמכ~ר:כ .
fו~זונמיסכוכותיריןםfויןיחרוסננפכיווסתרםסנךנדרתנכוךיןגדרסחךמתחמע"ג l~סו((יוחרנךותינתמכר'מססונגךנמךי!כוססמ~ס'ייאוטמר

מוזכווכנךן 5כסגנותיו Jננ~ו Jגסכתזוניגסם'עקנזוכייודענומכורניוגכ :tסו~מסיינ Iומ'סי'מ Iפ'נס"ר"חיתמו"!:נ'עוס tiכוכסיירוויתרונפניו
וכוכ~מ{,rורו;ו pמסכךגונר jכיו;ו tiקסנגמורסממורזכוזסע"גכפורסמתנוגות!נונםנע iמ'גךניטוםסמתסנrו'חתנךמתומססמממךנכחו



עמרר,ש"אםוםחדףםבררישיעיר~פרקאליעזררכיז nהר
סגונ;~~סוןס:יוfכונו'נכס~ויוfככנכרכrויגכר:י r~ודודfכיfכנכרוכ Itועגקרfככס~יfכfכוה~סfכככנכמםrוי~fכ"ננכגוסכrוסfכינ:י ,rוי:יארבתנא

ונכייתיכפור:ינהוכונrו!כמכריסיסונוכfכעוכוכסנrוכיהרוסנררר Mסר J\ירכנכוrורוכ:יס:יי\י ,ננופי\יקיר,., iכנככןכערקןוחוח :rויס
דכהיניקרמי"נכ:י\נו'נמג:ימהוויכמרגrוינוככרקי:יוסגונכ:יכסווד:יו~עכ ; 6נס ,fכסגועהי:יאיתשיל ::יעוכסנכיר\הויו rוכבטי:ייו

רקירו.כרקרfכ-יךfכ~מככייהיו~fכסגונכ:יסi:ייfכ י:i~מ 1~סוכ::יודכ;ריכנ;רוי:י~כרקירן..גיi:י 1מנכרי;רוכמןכנכככמוכמינ,:י 1רסרי;רו . iנכנרי;רו:מאיסכונכהו
עסi:יגמךגיקיi:יוג)ו;רויירכעינ(סןסגמעל :כפגיומגמגוכסריi:יוכגי;רורגמ

נכסi:יסגמכפגיוסגמגוס::ימירויפi:ינבוכרנאצרכמלךוגמלן)(רהינוכתיבבאלהגגיוכככגוכר!:iןחסמס .מןכורוגמ;רקוס
 :יהרוכפגיכוכi:ימירקרק iס י:t:i iגוכייי 'יליייייסעסi:יfוו:יגממךו:ייר;רומ,כך ;C:יוגמ

דמי ,וו:כ'fכסכrכי:ינכרירוהי:ימאיהדותרממאםהכאעו~כה~רא Jדמ::ירר((ו-:הסכ jונכrווכ:יוג!סכfכדנר iכ
וככ:יסiכנככרינכרווסכמניבכו \pר tiכפסןכיסאכילדקאלנכוכדנאצרצדקיהו:חיה ttIאאככגבי ' jממ'מrו((סכמכזכמנכר\יוהסור~
כריקורמי:יfכרקרמוכרדכרונכולצדקיהונכוכךנאצרל IIאחה'ארנכתאמוגכו"וגפרגסוך Pקיק r י:i:ימורi:י

נ)[ריו;רווכi:י ]fכמכקנכפןגוכפורסרקי:יו<גל~תתדילרלאעלינזגליתדלאליאשתגעיגוגמזו'יומ,ינכגישמא :יומוrרוגi:י
סגונכi:יעגנכוגר י:iיי:iגמרוננכגריק ~'י::סמצrפערראהוהלמוףליה'אישזרכעח)מילתאיגומ(רנמ:ואםגררךוכמממ .גפרגסו

סi:יי:ינכג,ככגגיחרגמזוסכונכi:ימגכזולילי Iי " •יליחיימזרי-וחכגגוג.;רכסנכמ .יורנכ:ייי;ר'
גנכרו"הוךכנופי:ייi:יוקגדטנכרוכנהוגהאשכועתתשאהכגו_הוצרק :רחככוזi:י:ירירכרר:יייחיכמ:יככו
 , IIעכנכוrו~ורי t:iרפכרגוi:יפי:יורנרכרכנוהיליה 1מכזידקאנכוכדנאצרשמע , ~מככובכ!:י((ר~ Iגככס~יfכוכפכי[לא

כרהניריכ!כ Iועוי/גפכיוסנמהפיכו י:ר((י\ 1חזיתולהואםרוצדקיהוסנהדרי!ואייתישלחנ:יחוכינומסכפיסריכמכוכומגמידככי
כ Iמ'ככטרוכיהמ:יג\מכ](נכנכוכיריוחיו Iפדאשתכעתהוההכילאוצדקיהועכידמאינפiרrכמוחפי'כנכיככדפריסיהכרנרכררו
סfכiרכעוכנניחדנמכיסfכ;רכע ,'ן 7כאיתשיליתל Iא' •מגליתדלאדשמיאבשמאןכבכוחסi:יכדרמכמ b:יורוככררי Ciגמגככי

ררס:יכממרוכנכיגמגמיסרמגגiככi:ימל- •-
כ Dיסרכi:ימ Dגחגנכ Ciמוi:יגיככררסמגניכפניוהוארמ • Iאיליחאבזרושגועתאעל Iחמשלילהוןאמראשכועתאי

ו:יכיוכגגיגמימ~ Ci 'כעוכיסוכגכיגמכממאי ] 1עבדיתומאי i[ואתולהו!אמר •כפניוליהארמוכפניושלאאפילואו
יסרמ~כמ~Iל\י:יכיכי~:רכע t:iחסכחכוכייצ1לקא"רציוזנתזקניידמולארץישכוב)(איכהמידלצדקיהואמריותזלאטעמא

כיוו\יםסיייכוכנכסוסנכיגונכנכיכחכמ :מתתחיהםכריס~זבטו Iשמלמד
כי:יחסנכעיקרחייכן:י Iכנכירכחאילו"לוורהש"ובכ Iמלויופי] [ 1/מנתי'ע"גחסףשם rויכו;וס Ciכככ:יוכעיקרמרכגירקממר •אי_תתוחותחרמאראועודד,

סכמומפינוגררו;::יחייסוכרן:יםסתrפורלאועלתקוםלא )יס(ןיקראעלעוברשאתחיודעחיית
דהוה :כ IIוקכדינככררסריכיוןנפגיוותיכה)(שםכומךלרעךואהכת )שם(כלככךאחיךאתתשנאלא(שם)ועל

נעלי Jרר .כו' 1מרנכמחמכיכקחכןשר\איודעהייתיאילוארמלפרנסויכולאתהוא"!ענישהואעמךאחיך
i:ייפ::יגפםונעכירייס rחכסססכככיימומ :מותרה'זהרינודרהייתילא

גו rנככ:יוסיףחנ;כוחוכנוםכחיוככחכוכייילי ~י' "
מומוסגךוכיי:יחרגכהח , (l:ירוןכגנכושרוtרהנאההאור",כעורהונתפאתנושא'~אניקונםנמתבאעפודף

fוגזרככיחודמ,מיוז:ימגגוגירוכבכודומפנילאכהמותרארוכחחיאוהריקצרהלכנההיאוהיי
:מידכ l/וקכנגומו:י 5רוכממרוני:יומאלאארוכחונעשתקצרהלבנהונעשתחורהשנאהת-'t 'עונכעורהשהיא
כ I /י:ןכוופםכפי ,ונוןירככוןמר;יסנורבילכיתוהכניסוההנייהאחותומכתשנדרכאחדעשהזוכטעותשחנדר

 ~~" ר:~~~סי~~ח "g ~ J ~~ר;כמו~ו~~ך:~~שעהכאותהי IIרוהתירהלאול Iא'נדרתמזובניי IIרל IIאהווייפישמעאל
גכ Aונו'סקיסrונרווגוןנכפרוכ:יבכרכיוכ'~מתמנוולתושהעניותאלאהונאותישראלבנותרזואכי IIרבכח

וגוןןי 5וו Ciגגומיו"רחrותכגיר"ייסגוישמעאלר'עלישראלבנותואומרותקינהנושאותישראלכנותהיוישמעאל
מrומוירככוכמרןסיפנוכ l/חג l/סגירככו :ככינהשאולאלישראלכנותא)נ'(שבשאולאוכזרהואוכ!ככינה

גסמוהעכניסינ:יגדרוכ:יiרירסחוכרומעשה
וסכייונו'כךקי:יוכסוכרךנוכררסווכפורס

כונכ.רו tiךקי~ 5כר:ג.רמסכ l/ח Iווככדריסכפיסrוס:יכינכוגיווווכן\יג rסכגקחררמוחמוחסו:יוסיגור:י 5סכמגפיסfכומסורמ:יסג::ירריוניכ t:iנ
וס r5ווריס tiפגי\יסויס:ינכורהכםגירג;רונומקככחפרקכfכוריגוכ Iרכi:י' , Iוו:ככככו~כחן!;;:יעגיוחאלאנ :ססנרס"ינכייןוגו'גמרזככןכוס t:iו

יעקבעיו!חרי"ף
גריסו:!:מןכןמלמר : ~ IIוקכריו'מ'ר I ך~' C I ~ר5ס::יקנ':ר C jגין::ינוו::ר ~רמפכ::יקכ':ר ~·ח'יז:רכ:רמנ'י י'~'י:חר " 1 '~ןוrחס cג~ומרוס I :ו~ומנ'יןס I::I~רררו:ןו:גו

יקר '~גי::נו:סקי'ןכרףגמניג~מרקנ::נמגחנrו' Cננסמנכ~ומר (:!מח'ממחמיססגרחו Iנעחפי' Iנפכ'ןגמ'רח:מן"חמכסיר I ןי::~נפכיו iר iכחרו;;וו Iכזרמנמריןנמ:ס
גמוכודרסו'י::יחגסזסוסח!:ונtוכזונרעח Iרגכוס cמ<::יתייסהגס Iריןג C::יןכע : Cנכ'נזססרחנמי Cן:ןכו'נכיוומrוו p ::ממrו י:: Cננויקחנמריסגrוינזס Iו

ז:נfו Iחפי(~סמירסחגםחפ::רזס 'כi~וח"גכוררrו:ריחנב.~סרנכח Iגכ-:: cנחרחמריכן •
 pמקומונגמסןכ'וס'ןפ'סמוח cפי Cנננררר'ייrומסרר!:דרך Iגכועוי'נ iגגנוספוכיסח:וניסfויכס:ססנ:ירחוזוננתחזי::יס:יגריס::מרכו~גו י:: Iמזוחכורר::יוfורבכמו I ע:!גיוונפכיו

יוסףעץ
ס 5רכמככוויותר'ותרמכזריותמרתנכפסוקרכת Iכר'זזיבכטזימןכ'נ Iנועזי ti י:iכוזיחירזיריוס Iט Iן I I/lוממחי Iמומטונזיגמ"ככזירסותממוכ

'י'סמ Iוות Iנ Iס 5רוסיזי ti •ננופיזיוקיסו 5ער P5ק"מדן,ח :סרנר\י Iנתטיטנועתןמתו\יתרככוכ'ןן Iומר Iרן 5זיומ\י Iונרטותומ Iמיכן Iכמ tiטכנככט
טרח::ווןיכרכתינמיכ\י'כורמיתמיווכמרז Iיטכונכר:טיר 5 י:iס rמכמורמ Iכ Iיוכנככונמפתו Iיןכוטכממכמ\יטכינכוטכמגיממכ I 'זיכסמורפגפיחגג 'ו'(כפ

ti כגמJ ועr. כ'פמנגוI " רגנוו::רומti ,מפיכומlti מוכרוגגוותרעוכמI יקכו\/l ::רכט\יס\יררי((::רכ וI מרסכגיסti יררמותג:;וסימו 5וזיוזרנרסו 5גrוסוטינקj 
 ';ק rירמוכמרןכו ti '\י\י"דמרז Iו\יוריוןנזרד'מכןו Iיכו tiסס 1כייכווןכיווג\יקו::ומ iוfו' jתfוטתמנסכסוכ'ןיוגנפןתעוטנרמו\י !' iוככ j ~\י pמג
ti ד'רו::ותרגממ(עכסוכככ"חרוהיומרפחנכףח "ןכ'כחי;:ןר::יי\יוכמנעti ווסותקכחלע :;יו 5נתfמגp ;וור'כj ס~דרכ::וf, ::כסf, עגכט"יוככ,ו,גti ~fו 
 .ורכ'כfכ tiתכמ:יעלככיס:נמ~תעגחוככ'וגסו j'כ Pורקרמ,וסכ'כוחיכו ti'יר I/tiנ 1ינכייופרכ;כוומנכו Jכומיתרוו::קנכוגככחרזדרןכככדפז\יורנככו
וכ\יחיותוו pפרכ Iן .r'יזקיק!ר\Iורס .ןמעיןחמוחי :ו((נן:;כומג pככfו ti(רר tiנסגfוכרטז\י 'כiננכודוכ(מרננתנז::רתכן:; Ci 'ת'\יארננחא :כןכ"ר"ס , 

 .jמכווכרו;וכמ;ורסמרסגנומודנומבככ'ומכ;;נזומכמ:כ;;יס '~ו'נכורכיס;וס Jנמרומססכ;'יסגןגמו':רfוועס iוג ,לתןוסיבתיושהעכאלא jהבאותלוא"::תינבהכונהארט
 :עוג::ימי:יככססכיח)ןו!

 ,ז Vאםנשאנרענינםסירזאללזאנעריאח) • 1סרגסתוה

בלו:אוצר

מהרישא ]מ[
'חתסריררד#הםאי

 jר' i י::::( pלחנפן
 tש ](ב :fו'עק;
דף(תויו\נררינא
שם ]בנ: )נ"ע,מ
 jא'קנפרד'נא
כמז'ע(סידין Vט

פרמומכיכוןעיח
 :) '6נכ

~ 

יוסףיר
קו::פרכמיחיכסא

ומרירזח~';כן
רר Pחמומכמ

 :וחמחכ(

~ 

נאוניסהדישי
ייקכיכיסח~fכרחיס jכר
cn רסח<:;'חי 5יןר

גפימ::יסןיו::.מו::

ר Cוחסו י:: Iבכמכ
rוfומז::יחרסונררת

רריןד)ןקידסמג
 C'Cנניגיכסיוכננ
סרכ::יכגסיסוו

ןכיfוןרן~גנכג(ןמ
ס~1כמסגס' 'יח 5מו

סי Cככיםfורקכחיכס
כי י:: I '~מכיכיסקן
 Cכררfויכןנכןןמג

נfו)ןמןגבכנענור
והיג.ן ~ , Iגחוכ

י tן nוס י:: I::ימעגפי
ס clt י::ו flוושרי

(פייסממרחיסקכ
 tנמ,קיימיסו:מ,כס

יו nו:ןנני iכככוגפי
I קייסוחיכונכיסן

קרחככוחכסכננין
ח Iככיסוח,ניננמ

נכ'ע~מכ)ןרמfו
ומ iן::יחו~ 1ן ,ע י::

ן;ו;:<ו::ככומוכסקו::יס
סינכגןגסכקרמ,ס
 1ו:בכ"~מיגכןרע

וחסנן ס:!ןףח Cנ
מ'דיס Iכמ Iבכרננז
ק Iח Iעז::י::ייס

!: I סמריכיומןמP 
סגי!:כזכרןמחר

 Iןח(ורמיס Iק
פסוקמרמ,מינכי :cמ

חיןגינכיס ' 1כנס
רמזררןח Iחז::י
(נחס .ספ:ע Iבכ

 :מס) Iו;



 140כליםאצור
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חויחוכס Cכתזוכ:וכגגנס!רכיגגככ'!:גח Cנחסיין:;יס'סיוסס Iנמ,סמסכנגעיסחתו::זוחס
סנגעיסחח!:רוח:דומנידקפסיקנננמ,כ I Iורמהימיומס iCמירון:;יף Pכ:וובח:ו rוח"בח"ס

 : )ס:\(םנח!:רוחכממי :tחחר
מת!:רוחסמיכסגרוכסיי'ררברי ס(:~בגקריככס Cחהר' •סכנעיסחמזומס eמ'(סגזוכס(שם)

מר Cסח iגר'כימרקזמ,נוסנכע'ס rזורוהס :Eמח',חככר jמ, .נiכקיכסר:יוחס"מ
מעעס/-יגועיג .!:גמ:דיהסבככיכ:וז:וכסיכונ •כ Iב:ומעורר Cח"חייfנ C:נכרוע'ןכגרעתנכגגג

:וחוע'נ .דבככיסכטוגימביבנ:ומגרממרינז .נגלמ :tמיכזיחס:ו Pע iמ'רכר'כ"מדוIלסס ::Iע
בקרגנו!:~מו •ס~במרי!כחנכרכחמיכס jיכגגנ'כ:ירמוממסג •במ Cנמפייכיוסגמורכיגמבס

(כגענ:יכסבד::ייח),ינ cככ .!:במן:;ירמנמככרכמקרבנוחרכעניורקככ«זה"סרח'נובrכ Cב
S וככרמסק::סוער"וגיירממיכרקרמ,נורעחfווממ, .סננעיס!:רוחסככ'כסגדוכסfכמ'כסב:ריפ

דוח"ס Cע jחככרינ ' '1ח'ככב:יב)חיס 5ג'ע'ממ'(גמונומועי' .כיחרוחסכ Cעקי"כמ'כברסיי
כרעמכרמיכסוניכככיעמככיכסגגיננeסגכיגימדסרי!סריימכבכי ן';:;רוככרעחמיגס Jככוכrכ"

וכ:ס .חהרד(יגfו '( Cומחחרכעב'דמחרחיג'יומ, )מי.!"ג'קככה C) jכרהנכריקכמעריסfוכ:ו :1 '
I: מפסC רונריכיסמחר '''עבכגיפרומc ומחנוי!מינוfיגמסמיסכגיחסוככ'ח •ככמויענורוכ

רקסחיסורמגרכעיוכב j 'נc fרגכמיס" '''ברבכמויר..י .גנ"ככינומגכמס Iו •מחררכ,גמ
גיוסיימריס"מנמועיי .כ"מרוחס ו::!ע;נככס Iמי! cסח'כעררמכרחוגיסמסרווננכר

וגת ::Jחיבכ" .חחררכ,גמומכנימחרכעבירמחרחיגחרמ, jדחככריגגח :Iר p'Cח ,יערסמבכורר
יקכ'מדוחס:ו :rעכ"מרוגמיחר :tנרוזמיניחמכ'סנ 'ג!כחגכ .ר' " Pמו"ח rחכ:גריס 6בימ

פ!:תו ( :1ונכימכו ו'ח::גגו!גיכחסרו!י Sמרקבכוככען:;ח'נוכיגממנכ •כמ'סורככגדנככעובכ
כסמכע(ר Cמפומ,מיכסרגרו:סני oמ.ורקגככינוחפ~רד:וריכרחומגכזכ'סכימגסכחנגסיג
וככוו .מיסורר S:ד Iנסיסכממחרסיסנרמסחף .כ"מרוחסס :Iע jממר'נככ:ניגכרב!:וס

 :היומ)סר'ז :1 (
 •יוכי!:מכעז::כסגקרחכמסיע~כיס-ס,מכיגו'י :r ~:סמגוח!:גכככיככגדוכסמוככרר"ככ(שם)

ממיסכקרמוכחחביניגחברססכככוריק iג iכהיו eמיככגדוכסחומררביממרובבי"מח
י:ורג .מחרסננו!נקעמחדרגכויביי'ככסכ,גי ,ממבנמור::'חכוכריג'סו Iגירסחוכפ'וגו'

כונסיומכס cכקרחכמס tן:;ע:דגב~ומ!:גכfבמר rסגיימררפיר!::מוחפיכח"ס jכעמרסח'ח
כככיוסכ,נוכסיר'כ::כעכמ cרממחרטיכורבי •חקפוויגיכווסדסמ (מ::עדס :tועוווס Sגמ:גר
מ'ררפכיגי(ומר ר:! oמכ'זסרנררן.וכפיינ cגגוגויגמיר Pי' Sכן (,מ:: :1 ' 11כככוו:וחיכוכב'כ



יוסףדעגותספותכגדדףראשוזפרקנזירמסכת )*רשי"

גיי! llj~יג~גrרן Ijר)כירt:ן~~רןנרגו Iפירגי.יfו I;פ)כ Iוכס Iגמשקיו:רכת~בוכע ljככפיערכנר;גרקfומיח .~יfוfו Iיגי;יrר 11jן Iרtוז[ממאי
p רמפררסגחיוi1 נרוכ,ו .יסP 5רמכויסגפררסיסיוין<נריti ומחti מI ככוp ניןI י<סוןמכמריכlA ~גמונרP ח<חti גנ)(ינריס<ח

גרכככיככ,"יכי pוכ"יו"יקרמימ"יימומכמרמ,וי"גגכ)ימ pכרfכ(יעקבויסגחגוכפכססככרוינוז pרככסככככ"יומ .רכככוריככירידסיכוחאיםא :ממנרכ]\
מיסוז:וגחמיכי"ירמימיככממקרממגמגפרסכ)כוגמיגיףפרככפרככמכמרסירfכמרכככיוfכ-יי[ונוןוכיסוסוגחגרג;גיכגככקוסככככקוסווכעכירסוכיס
 :ווגן ti ""ינר"ייחוכככ Pרנכורוז:קככגירסייfוככרככככ Pמפרככגח pגככגי

מכוככמ p.יככיןנונכס tiס"זיככיןהאוסו .ראשוופרסנזירותכנוייכליכיףפרנכפרנכ:תנאפרנכ]ר Iכסנכנ
 Ijיו Iהופגרכקמןככfוכ I/ ~ Ijו~ו~יגגינגןנ Iגוח :פיענרכר Iנכז .רכ-מנ Iגח

מגכחןלא :חחכסיככיןר Iככיסזגן I;Iחספאאנאהואנוהואליזהטו)(שמותתביאע"גגדףפרעככס •;חי ti ';מיפרנכיט Iסיגסן
וfכגג"י I"יfpכמומז:מרfוגג .רומ Iגזמםססוכהלפניואעשהבמצותלפניו"ימרריכוןגיז:גמיר.יווכגסו'ננירג;גיכ

גוfכגגוו Iכבכיגקס"י"יי"יכזירfוססfוגגס"תלפניואכתובנאהציציתנאהלולבנאהפרעמףגג:)(יףנ"גכפרקג;fומריכן
גויווגןכנכמ tiכגזירמכמכמסמיכוכפי .ו"יגייי-וסככרגוי Iנגזירנכי"יממור
גירונכגמrכמרעפןיונfוס Iספכעממ :נאים )בשיראיזמואכרכנונאהפרעגג"נמ Iסנכוכניכמט Iג Iסמסמככ

P סזסגססןI האומו :וסI מיןti ענדףמכוכ<מ/l סרמססימיס ..נזירה"זפרעלשלחעליהריפיםקאאti וכפככויסI וככנןI מוכ,ןמ
ר Iכסומומרסגר1גנועליך :נעזרסהואכ)רבויאשילוח Iדהדיממאימסוס<רווט l/מ :סנונכ~זו I וX' •זסגגר
<ססככמרןגררגמ Iממ tiג<ומר . 'י''כלס Iמ .;cיfכגופממגווכ Iמ Iרס Iוכ Iרגמ

--נכfכ"פמז:רט Iפיומנס Iסוגמס Iמ tiאימארומניםפרדסחיךש )י(וטחישדכתיבימיוכממפ'סיקfכ .1כ'יוגסנחייסכככ Iו
גאוניםחדושיוכ;ריסממ rJסס Iגיירפfורמגגכןכממ tiמיםושולחח)א'וכ(כדכתיבעובוירמיידמגוג tiימיו[לא :ס Iג;סמיוכןיסגככ

ן,דכ~ו;~ t ~~גוירן Iסנרס Iעננככמורס 5נעמהכאכתיביליףפרעפרעתנא •וחצותפניעלזוגגרמגוג tiפנונכ"יגמומרז"יגגר
ומוזכ jוf,,({מס Iככrכרנ tiכונכוכסנככוכגפרכ5סוכנכרותכיבראשושערפרעגדליהיהקדושו)(כמדכר.ביככיכווכ Iוכ Iבס'ננכ tiכשנאסו :רמי
 ~~'ר:;~ו~ t ~;קריבנרעמן::;נככיווכככסרס.. Iע;סיוכיס •ישלחולאופרעמד)'תזקאי(הדיוט Iכהנכיהתםונורועשנאסו :גסגועס]כומסבfומי
ו::ומ"'כחרכוסמזור"ושמשון :רסמטווכמנככומסמ(כסיומלעזוונזרוענ lוגrכגו Iמ Iמוגrכינ .נכזו

 q'וסלככד"חרגססיסמנfוו bפ jוקס" .וססכזירכfוןכדתמרנםהואריבוימימנמיחשוהאיא IIואבעכמי[ו"יגיפככ<מוסייוכרזרוככfכגנכfו
דנפיקככ"סמfו 5כ«גיממריכוכגסיוכריזרוכ Iסכמניומומר :ורבילפיראמיאליהמשקיןדכדיוסף)רבמגיו ).ן(יףיכרסחק"כפמוכריגו

רסן..מסוניככידגמו.ל
וגו'נכסספדיכד{ :ר Iככזנוכוכריריפ .r"יגח:)(רף;קוכואומ"טשכועהה"זימיןבהאורמנתיאב"עשםככוזוונזרוככיגמינחפיגיומכיחסק-יכ"ס

גיקןמז;{חוג:וסימfו 5יוגמבככוחס •כ l/רמ"יממנfווחתםימינווירם )יבדכ'אי(דכתיבמשוםממכ tiנן I)Iוrכפווג'ן Iג Iמפמגמזוככומיו
 ~~;{ ס~;" { C {:~~ :ון tiמ ;cמפןוכמו Iמגמפןכfוכזירומ.ארמיהעולםבחיוישבעהשמיםאלושמאלויומ Iכזכfוסס]כמכהןכלא :קיימfכ]
 ,~"יידככרחוקגכוככריס 5יrככטון .ברי[וגריילכ Iכנכדממריגןטעממססומסומסמנכוגס.
 Yל,;~וכ .ז~ Z ר:~{;; :וסרבס]נסןורקדתניאשבועהאיכןיגופה Iרייממשוםאוכוממסימיעניסוורניוו lמןכמfכרגססו

fוטח'ג,ח{,,זווקככ)'וטע'ח(שבאזנשנועהשהואימיןלאורמנמין :כעזרסו Iח,כו Iח Iומנוכמחרןכיוסו
הנלנס(,,מרכסד"כםהשרא"

דנליסזכפוסקנכככמתבשרייאשמאללאורמומניזביימנוהןנשבעגירייי-י"ר:מגי 1ו"יכרי Sיככגיופחזו.וכיי-
מז-ל ~'ס Cו:רנס{וfכמימידיק 5סמב:ון tiמרביא :עווובורוע )שכ(שנאוטשבועה.נרסיכן ] j 'עי"[סגיבג)(מוס Iנכלשאוב

ון c { ,,,(ןוcנזומ{מ .כוו'רומ Iכזמפסרכונrכן :סמעייןמןופי'סנכסכסןי tiגסימפגן
כוחי{ןסמלי?':התם ] j/l!נכס Iרכררקמfופיקמפירטשמשוונזיראורטיהודהרכי[תביאע"גדדףככרוייפכימגי "''וf.י:כ.מינממרעליך

"יימ Iק' t " ,.דג,ו.מממו.מ-ל-'" ,.
{מfוכ{רכי{רס'נמס ' rtiכק ;ו.גומררקסומ;ןשכותמים{'טמאומתרפטררוכנכ pרמ .כס'ר Iכוסר Iכזגרר

נפסוקגןמ Cןפ'ח , l/ריוכסגfכורנרימוכחו Iחנקייסגמנזירהא·רמאורמר"ששנטמאבשמשוזמצינו ~י"rכירגןfוושםשין :סוכיס]ס tiכ
.פל(זוכרןן וע,~'~ Eכ~פסןור rlככ Iגרכככקייסוזסרמ,"וככגככגס Iובשמנוא ~ו.מו.מ .\ ~" { ; . ;~, .;; . ,.ןשמיצשלכלוםארמלאשמשון .יכ.ככר'Cוס Iמגסיסגזירגיו~;גיכ c{פ'רוכ Iנככ'ןד"כ וf.\וכור~ כf.\מככזיר"''~זגירו.fו"~וכ\.מי 1 • , • .' l (קרמטחורסן/ר' Ji כ ........ ' ,.נשרוס";נכי;ח;סרr

ו"רסיז :ור) C '"סכסר Iסגrוכחנמנכרקג Iמחי"פמסוו jשמעורביאדנתניאוכו'מפיונזירותיצאת :נ"ירנוכמחר Iמרחוס pסגווררנר
 ) h ~ "ג~ע~ ;;~פיי,סגןגו'רמטמןמכןכורפייןסממ Iוחץטמאנזיראשםאכלתילאמימיהדציק ~ Iס Iמכסיסר Iכז.גירקממרמ ~מלאך
גמגו C •וכיזודסיוומ tiכנכוכסכfוןינייקייסו Iרחנמfו Iימוטוכעיניםיפההדרוםמואלי"~זנאאחדמאדם:דילמאמ] 51<ממטממפןמגננסכנכר
נכן"ו'וי 6זמרכוםוסמס Iכזירג::;מריטככמסכמנמוריר Iכלוארמתי )תלתליםכלוסדורותוקווצותיורואימנכבסוחחימחמי .נ"יגר'יבריייי

חסכמ,ם , "נייוסיף tiסייוכניגוחסור flורקר Iסגrרגfוג .
 ~~;מןמ{ד~:ר~hז~כמבגרקג Iמיסמגמ tiרומ Iגזסfורבגגחעהליארמזהנאהשערלשתחראיתמהבני .ויקחיין :כ"יגנככfוגופי~ח ~

 qיוסרנכחוניסר Iגזסמגמומגכר tiנזסכוגוווי"גשגס Iהמעיי Iממיםלשאובוהלכתיבעירילאביהייתי .סויגיו[בוסםין :ויקחוסררויורמפמככ
מ"ממיןכמןוכמגחיגיו. Pחגוססיןזי"ווכיי-י
 ~~~כו ;;ע ';פ~~גס'ר Iכוממרוכמבומרס Iס Iס Iמכסוכיקשעלייצריופחז )שליןככבואהונסתכלתי " C{רו{מ{רס'ניוסמכנ"רמ C "Cר )*
מרג'"גז flוכfנ Pככ'רשלךשאינוכעולםתטנאהאתהמהמפניריקהלוארמתיהעולם Iמלטורדני :נכ"רמוסמ Cייכפיסמ ס(tו"ו::כנכ'י Cו::נ,,רפ

מ,כוד:ירי .יוסףרגלללללל
{נזיוסףכרניייומסנזיריםירבוכומךתוארטתיראשועונשקתיועמדתישמיםחךשאגהעבודהעהותורימההיותשמופך
 ~~'~'::ל;~;נ~~~הותניבדייהנזירלאווששמוז ]/להלהזירנזי,-נדרלברוריפליאכיאיש )וכסדכר(אורמהכתובעליךבישראל

כגרכי:ר .לננלחיזפו)(שםמדכתיבאילימאלתמיםדאיטסיל IIונמדקארמהואמלאךהתםהנעריהיהאלהיםנזירכי )יג(וטופט'ס
יסרדג"מוזמrנוכג{איששיםש.מהםויךיד)שס(מהכאאבהואנגעאונהוגרי])[גרוייגרדי(גרדויימאדדיאישףאהכתיהומחר .ח'וכנכ{מרכוסללללל

 ~~ו ~~;~~ד~{ C: ~לה:גמיירגרמאשו'נוזאלאובססיווידלאמתכיכויקחויךקטלינהווהדררבישא )כאשלחינזדילמאחליצותםאתויקח
 t ,כ q'וכו:רכפיפיעקב iעיו

\L L L \ נכC \fכ'כ "',, ו  '(פ" .נמלגוסרכי{ וf,קIכוקכrכ'ן:רrכקיוק'ר Iכ(כ(ומחיירילדמרסככדוררכר {'ר:ד ממ{'«{כfוק~יירד"כוחור~יזיי Cורפ .נסע! 1 "נכרנ:רי:ר'כrכ;כיס'ר I (וככחיכוסכיל Iכ{מושמשוזו

 C ':'כנרו"מסנ;'כ, CCכי .{עי{ ' Pחסויכלדנכמ C ,,,כו C 'סכמחרכסרכויון cכי:רסי:!חו 5חופכינכ{ס'"{מו Cופסוקנ C "{ !ככחר'גפיכינכוחכרככ .ווכ'סיסוחלשוביכדכתהכינהאכר
ו; ..מככ~כ Cס{ד~ר q'וסלכגד"חרכס,,יח 5ו"ו"ייק"גזע{לע"גכ'ורדיס(כנכנ'ו"יייסכמככינכפ C {ר"זכס cמ'י'סנכנחנככ'ח ' Pנ"מ"רכווככל"דכרןלימג '"ס~"ייסגרןחוגכג

 )~'ע ~ה"כ(ר? pמ~ו::יוג{:רוfכ"לדעחע{:ר{נכמסוס"{מן'ח,. Jוכבוססי!ודילסא :ו"רג:ווייכר{ו,חמיונ Ciל cמוס({יחוכוןזכריכויכ'ס Jוכוס Cסכירזר cכמכיסנכימ ::ו'וכ"ורג'{קירמ"ייח{יכק'ן Cכי"
 ~{וfו .Iכד"חרכסדיסמרס---
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ס t:iוכ~וומחיי::י Sומוכמנכוז ):יס P(סוארמוןכבריחומדינים ]נ//ענשםעוו
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קי~ ~י~
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ירמסוסימיכס 5בעתטביכתס Iוכזגסמביע •עריותנלוי :מ,מתוט'.בס"עסכתוחילול :יק"כיסקפיימ 5מיזכיבכיממ Iסחייס
סבכככיסרbסגחגי .רמיסשפיכות :גרסימטמסותטנכמיכחכימרחסבסכרקרקייטסןכיספיתגמ"טסיסטנiכנננבכסדפכנטייסרחיתי

t:i כiכחיגונממ,'יי'יכiגויםמ,גמםכD כייסנכגרנמורםiכמפכיוםכירחמרפננםוכוiכוכופנiכוחילול :מנטרמימסחתיסכמחi\סני· 
 :יורנכמ,כוו~ממ,מוגרגי Dממםחםיג::ימבםגממוגרםמדגקמנכמיס Dמגחמ::יד'יייגכםבה י::יי::כנבנכ::י t:iר~נ'ימנחמ'ייוסנכגמגמקממרכנכנכ::י

נמחר:ערתנם.גמגג t:iפיריה .עשרתםו"ייסתית :וק"גכםכהררנכהרמט::יםכ
 •ריקיס 5ככ 1כחסת :חגירוןכנכירוכיאימהאדםיטילאללעולםרם.דארבאמרשםבגמירככ"חרירמיק"ק •וכןמסגרח
 •חסי 1מאכר : ):ס(רף 1סיחט'נסגכשלפגיייי ~יינכ"חכייסכייסכיסרנכfכןימסכיק
יממתוימפכיםסחיטס 1מחנר 1מססחנילשהרתובבתוךרהתיכחיכחמיכיסרכיקנכוסיגיגיקחמר

םכממחמיי mוסכ'חמס"חבככריימiכגוהוהפייתירהאימהבעלהעליההטילבנבעהכריןרכריסםמנינפיכםכמקנקוננידי
ובידיוכנרף:כמרףנכני.העוסדים : Jיב'רבארמיהודהרבאמר •מישראלרבבותכמהגמ"סהזכהיום~יrכוה t:iכנכi:יכיןכ::יכבככ
 •לבגריבככייס..:יו t:i ני::~כיריגrוכרנכסרס.באהואסוףביתותכוךיתירהאימההמטילכלרגןםנומגס~רכוrומזוסנסמעםר Jכנכג'

ותפסותדמים..ושפיכותעירותנלוי •עכירותשלשלידירגןמגע::י"גיסוiכניטוככריןבכירוב
נכיrכססגמרסכיסיתסתימריפתיכתדארמיהאנחהבררנרבה.אאןכשנתוחילולמתיךיפןסבתרנן~תססיfכי<.רסרכקת
עיכסנסיר •עכיריהשלש :תמריליילכיייוינמסטחוכסייתו 5רכfומ,מתו
בת t:iכנכבכס t:iרפנניוסררfומיממייגותובבתוךורמאדםוצרםדברשהשובנזטורחירנסקחמימטיינמב~קגר\ג
ניכוינכבירוrוםכםגהכ.רר"rכ::יי'יהדליקוערכתזעשרתזחשיכהעםשכתערבירסכווכמםrויכוהומר"ןממטיקכ~ו
ונןם::יסוזכיכוכרמיסרםפיגוןכנכריוהכיבניך,תאמ)למירמינהוע"א]זצריך[דףהנראתחרסםכרכררוםי::יממסכרממ"מכנרו

מברמטיגכמוכAו'ננכנכ'יכפננס::ייולאאנאאשירבארטמיניהדליקבלוהיכי:אברוק"גקיימןכי'יi:יבריוןכבכסכגמrכ
סגכסממסתשתא :סחימןוiכייתטיהחנהברברדרבההאלייעשניוגרניגיסרקייכיחס •גרןסחימן

- ' ' "אזבמגיכסחיסורסיסבככטויס 5ככח 1ברמ,ן I S כיסiמירגוי/.ייIJ נכימכמפייןיכמת
סרfוגכריק 5כסחרבגחירמגיגסנכיר'ןאימהאדםיטילאללעולםאבהוא"ר •ממנראכפיאשסרת :יק"כסחי 1מחניבככיק

 ·רכיינבפריןכמוכtוגימיסרררכראימההטילבדולאדםשהריביתובותךיתירהחמר eננירס .tAיבסוגפכ •ינוןנכחסיס
יכ:)כה(רף t:iקר lD/ויע..'י~םקרמיםמנכמכומנוגדולדרבוהאכילוהוביתובתוךיתירהממעומררגי ' Dכימ Aמיכנכנמממיר::י A!י

וומסבכרס;נ t:iעכחי Jכיין..רi:יונכיד"סהאכילוהו •גמליאלבזנחנינא~(נחניה)רבימחסוסנמiכנכירtו eמרסיףמבכככםוכי
רגהינרזגכרפינססיחטז.)דף(חנינסי 11יביי rחגינפכיכחרפכינגנרייסנכנבכירכפי
פייבכככגסכוסבכנירנכסכיגח.)(יףמבאההקב !אצדקםשבהמת!השתארין 5גחיכייכי .tiמכיכסתמפקכיס I:iק

מיסויגfכיכזגססיס i:1מע"פי"זגכיסכ"נבקשואלא/ש Iכלאעצמםצדיקיםידםעלתקלהעיי 5מיקמטןעfכ"סיז"סכפימחוסס
ס"רריס Jססונגגיוiכו t:iנמהרומ::י :החימזאברניהוומאיגדולדברלהאכילוכי

מ,ומו Sנכםrו::יגסגיוומ l/מכתרומ::ילמורסםוכידיעליהעומדיםאדםבניאלעזרלרביעוקכארמליהשלחשםג
כק::יםוrוסכרח Jח'חיסורכחגיכiכככםכדרכיאשרמהארמתילט)(תהרםליחויתכשרטטמחולמלכות

-I • -רמיחכמכרירמי~ורכי-יt:i וכיrוענכיס
 i'ooקו:)רף(פסחיס י:iכר~י:iקורסשרך,שעפיעלאףלננדירשעבעודחמסוםלפיאשרטהבלשונימחטוא
במסגיסרמיתתיקס.)(יףרrכ..סיממרי'מציבאולאטובאלימ-צעירקאליהשלחמוסחםלפיאשרמה,לנניד

הרי"ףיעקבעיוו
מןמגרינ Cחכמו~ס" .וגו',מנוריחוגו'עונסנסירכמוס'עכירומ ;שלשנזעמ qדממ'נקונמממפג'~כגכונסיחין cכממןח~מ~י J ;ימ,ן cממ,ן cנחוספממ
""כחמונרז.רכקמ :Cםפמיסכcמח'כוכרס" " Cרדכפירו!:וכ,וונ::יסחיחזע Cכפככמ!:מי,כ cכמכ"נוכגכוככ'מ,ן :iמס 1ממכמכמכן 1מ!:ימ, 1 'וC fכמוספחמ

םעמ'סמכfומחמככמכמ,סfוכורכריס ~:!כ c 1דז'כומררין 5יודעfו'כווכומ ~גי'" Cממומכ Cכס Cק'כררוע"וק'כרמכ ::J 'מכ,' רמ::: 1וכ'ס Cכפככיורמכרfו Cככמכ Cורור!:כרי
 כ,'''':!'' מ;:!במ::: 1גכו חב:::כח"וכמנימופעמ'סכגנעכ C,פככזמיס מ,'(! Cכיריכמדקחמרכעוכס 1ו Cככמי .נ'חוכחויימיר::ימ'מכמדסיןכיכמכלעולם :ג'סי'כ'

זחככימ,::יסיחחסימןמנרכ'דינחכומכעPמיסדכי,י, י:: Cקזכוכפינעככמ,ממכי pמגמוע;יכסימירכמימכמזסיןכ'נמ;מפ'סככוז וכ,מ:::דנרכססרומ:וחפי,'נכררfומ
מו Sכמ cרכריסג'מ(מר'ייכ cחקמ;ממ Iסמוספנע~' ( C ס':! Iיר Pסכי :tו~גמכ,מנכןכפ~ו!:עייגימירסמ,מכעניס(כטיכ~וסיס~מיס pמגסוגן!:נחמ::י Cע :eענננסםנג!:
(פי'ייןכיס!:כמגיוס Cגח Cוחינן(רמיספיגמ Cויעגנו!:סיסנגנעכ Cכפנגמחמגנמגןגכימ'רס!:חיכסרמ,מסמר I (ס"כוימירסמימסדרfכןמרוסח .מי!:רמנרנגומ,מס

e: ננרגינורכימ(נ"ממ::ניףיכורסדרגכמ ',,'עקסדףנ!:נמוגזמ,מחנימו ':!כ,מח(סעי(ריfויעגחנכC סוזגי(ו(ריC מו(חנגנעסכפ(ג!:חחמננמסיוגו(ססc מנרינ
fנ~חנ C'ח~מרי(מח " Cר C~פירודגסניק!:סמיכו I • סע:::מס Iכמכיסכח cחסי Jמ~מימרינסוכריןן Iכסמרקחמרוכחמ,מחחנמ'רמיגדימנירימכימגריפקננרמחח

מכמכמימסממוןמקככנומ,רענמחסי 1ממנרמננכמ'מסממוימ,רפו :eכחןכfווחנכ'חוממ'חמררכרנכסוסכמfוומומסומכ C :::גד::י"כו,גכח'מכוס Cנכ,מ!:מעככ'רחממ
ככזכ'ק cיחכסממ Cו C 'ומיז Cוע'כזכריס '~כומ j'Cגמיכפועכמ sוכמ,ככהג'כוו Cנק Cוגו'עכ'רוח:שלש'ווי jכקויסמ,ממועגי:<סכןכ'כככר :t,'ון,זבר'וומ Cכעו'קככו
ר :tמםכחי 1ממכרגסגןוחסכןכיר'יכוfוו'סמעפ::!מכמונ' jמכמיככ Cח cמכcככמו ',וכ'ככת Cכככעס :rרפכג'וסזמוחוחומרג:ונסנסזרכחוספומו,מנו . חכ:::וחכוכ
חככנס ,ימקח:יכ 1כ'ר'כככמר ftופ :rכזנר'ס,כהס cומ cככק C' jוער"ןג,יז',כממחר jנעכ' Cכפרמזח'ק :rכו 1ע"מ',מכcמח'כוכממ,כ'כנמ Cמסגסיכ Iויfו Cמרס
ניזיכמ :eמכמ,מיכ Cמנמומי::ימ,מסמםכי Jנס Cנחו c 'מ~גכוחמיסוריוגמכודסנ::גת::יזכר:ו ::Jכעומס C::יפ'נגמכ~דמיס!:פיגחגרס כ'ס:!ן Iג'דוחקממכידפמיוכמ

'יייןכיג I •סו I:ומגיכו(מ~סמגיכונק!:וגי WIפידיכנמ;מסחימןמכרגסמיגע( Iפ .גז,כ:דברזכסרכיחס Cכן'::כמח:י Iדמ,נור'נמיחמינו pמזסכמנמ Cכ Iחיכמיגמודמ,
 :וסחגינוסוגן(ידיכמגfוינןזיסגקרC tוזףכזףג'כ ' pניו Iנחכוח Jוגכח(כניו::כמסר(פיגר,נדכרכקי)זדכגןכמסר!:יחעי'
רין \5 •ורג'מחסוס ' pכמר:ו cמ(כגדיע Cר :!י::ו Pמע'ו,ו'דרגימרס cחארמתיחנעזר.כר'גווקכחמרניס:שלח cע'כמכככיכוסגחיסורו c 'Dכזומורגידחיסור eק
 ע:::ריגימכח,ומ(נמ(מוסרןו::כ'זוע'ס ::Jרסנכנקממרנמד'נמחככניןכערממחממומו~'יכ Cננפדינמנמ'ענדרכסכfומיממכ'זכיכמו jענכוקנחו:מר qמ

נכ'חמכחמחרומכממסוסכפימרס fcוכככז' ע::ורס:::פ'מע"ומרמנ' cנוחקח cמעס Cס :tיעכיר
מסר fcו Cזרז::יכמחסוסוfכמר ,י mוכס'מרס fcורדממכמיממ,כפימחסוסמרס cמזכיכיכועוזמחכוסכפיימכ fcורככיכמחסוסכפימרכ eמ~חמרקרמרר"קוחפ,ר .דרגו

:;נמזנריחוססמנימנכיעכיו::נוכמכגוממומרומס"וחיכ:::מנגזכנכזיר!:עכפורכמ;,ומכומרכמ ::J " 0מוססכס'ומיכפימ:מר~ו,'כדכמכגוח Jכמוסרנידיגינמוכדנרו::כמ ' pכ
סימכעוקנחמרסנ'יוכמומחסוסכפימרכ ::Jמתי Iממככזע C רס:::מע'פננגדירו::ענעוזגJ::מונומנכ'פ .וגי'ןככןמנימכנכרוקמניכ:שלחננגדי'ע Cמרנכ Cר ::ו' Cכמכגומנסגיד

נס'זוס (ימכזס(מככומממסירמסממוריומרחעח(יריכנfוכי I:!:Iוהכסוזמ,קוסמכ'כfוכמממרו;כןמו 5גכנכ'ינונרסעמודספון cככו Iיחעימ ח;::וחעניוכזנקנסרחיק

יוסףעץיוסףענף
ענירותנ'~יויינמו .""גי"מ "" Sעסמר"ס~מגרסייקפיוס~fונונ rו"נככר~ח,יחממנימח .כומרכסגכרמכfוויכזוקדרכיfכסירערנחככחעוfומר(כן
גכ("זופ'ו מ~::וו::ע"יחניתר~רביכז,ככ"וס,מוססווסומ.וסרי Jוככר",נזנרימ"רידממני'דסנררקכממכ'המידגכמנימרזרני'ינועוז ) 1ככימ'(עירמ'רי
 Iמ ~מפכיכמ"ק:כ 1'ומכ'ו::ח'סזרקדקהמריכהקרגימכנ .קננסגרכריגוחכו:<וממור::י

~ח Jחגיורבי ,"מ eמ .סגיממעוזיויכו::נחתסססינס;ו Iו •כיJכסבסובובמ'גרfוככקנכסככזרימחנ'חחמפר!: מו~::נומרכר'י ,'ע . jגוחנ' cכ ::Jזממרנ'חמ i1ו'למ
ו Iוסמביחר(רביו::נחן~גז .~גוו::סבימחסססינסוכממו Sע Iסע'רקיועממ~ניממהג'חררג'עכר'כחקכרכיג'ומ . 1כומג'ח'ס Cרקייקכ'סכ cמוח'ו c,וכ~ מ'י:::::
 :ח"סמכסיסובריוחכוסמכומףכירfויוס' . cמו::כיומר:ו'מפקנככמרנרימ"רידממניחמו::ס'נחק 5 'רנימרנריידעכמחנימרורכי

 :ןג'יכחקרר'כחידעזנמגכמןכו!:קממרוזכו . i"מנ'מ,ן

------
עלאססעןנ .ריהעמיטח) • 1,נסמתיח
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רכרחיןרמערכחרכfוכו5מחרננכחי!רכטיכחכסיס ).וfג(רףוכר"~טככטכ!ר ti •קולר :עכיוורוכק:יי~ .בניבא :ווכקגיטגיוכריכגי
 .מנניסמנניסיקינסוחוא :מיסורנכ!ר tiכ~ימרנ tiמגינ~כ"כוכנוג~נני!רנסורר .זמרא :נרי-יג~;וכנוכמ:ימגוהניןס tiוכחגין tiנרז;
~,, ti יסר :מ"יהti כ(~סארגיזא :ככוי .ימנא :"רגר.י• ti רנהרמנפרק :ייקיססr רףנחיס)(:וירוסנניננכ"מרוסריםיכוקןכו

ונכסינהשכם :רוסממ~rו~~יס~וםפסי~פיגכ~מףי)(ויקרממ~רונכ~"הנכנרס iםמ~סוורסמקכמ~נכרו 51jנכר 5"חוכמגנכס .קנאה
מככ~ר"רווכיגוכורוסרריס •עגי~יןכ)("יימכנכומרrכיסריננכ~fוורינו
נננחרחוכריגןחנכ"נקימ:)רףכ!ר t:i (ודrך,וחלללה'רום)תה"םין(ליה nאשל )בהומראיקום!רfגנר'!מו )~נר i(כמ"נכוקכ!רfגיקכמ

 וf~מיס tiכריט~מוסר ).כ S(רףקמfוחלליםנלך](לפניך)יפילם'וחואל(לו)רוםלווכוכטטנזוכ .ככימ-י:צעקתר,.fוהי
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ו~ Dס'רמןימין{גן
מפכימ{ןכירמ{fי
כנד{סמכךסגם
 ., .. :כמפ{ססעסמר cמ

נאוניםחדישי
ו{פיגווי::רמ(,ן~ויס
 'ו) pמ{פס)ויס 1'כי
מ<ממ,סססכי Pןככ
 סי{,,'סיו ו)~

~מסו(סעןכמ'ז
גכרמס " .ע~יסס

 :1 (::ע~יסס(רו
סיןומן .כt:יס

 "ע~יססגןכריס
 (מ:tר'סס סי:!(ו:!מ

ומוקפסמזקםזוסו

כדגמיכר)ו< C 'ס(
 .כמ(מןמנ{יקנננ

 :1 ' ~מר;:'גי ('ר
מנ~גמומזוק~יס.

c גגמוקוI מוטין

 Cו~ :Iסמוהוט " Pגרג
ק P ('נמרסס~מ

ריגיס Sסיןסוןכגי
} S גרי!:כיסגןור.

מווקפ{{מסכנר
 c כ;:!:סו)ומוקפס

 ,.סיטנוסוסנן
I מס ,'בכןמסt: סיס

סעירסנקע;ומן

מון Pכ l 'מןדס"נן

בןנfונןכ'עי
יס i:Iדכמ P:;כועו

S גי!:כיסכ'ריך
סעירfומככ!:וככר
מסמכסס Iןסיס

~מן~גו .~גכי!:ס
 Iגרק 1רי" 5סין

מנ~ .::ג~עוIו
סין :i:!tגניIו m{מ
S נ!:יסג'"'ייין. 
כגןרסוסfומר Pן

ןמדריס :tע{מיזן
גיס Iעכיןכסי(.

רfו~ :t 'סין Jמ Iג"'מן

·ונףדניטיןחמישיפרקחניזקיז 14
 "Iייכ .כי~:שלחםמוגו .סיקימאנא :~כיוכיותכיו t:iוממימי~ס )מ[חויכוסימכיכוו rחיכ..יתםכחיגקורסכיו t:iררfכגנכיסטי.כיחוג

 • ' Aינכגריתומ,מתעד :גמ, rגווחכו Iוכו .א"ל :כנכמ 5ככככמיזומסכ:ייייונעכו~ביתכחינ t:iי\רסכ~ t:iרמ'כורקיוסוס'[גרממויו
 :י I~נכמוחת 5כםיכיחכוי . ' iכר'זוקכמחגיחזי : Iגחםגומםגקתוורגמגספסרגמיגקסמיורקרמ.מסיפמיםכי"כוחטתכפסם :ורו"ק]

לישיילי :חיכ:יםחת~קוכח 5~וגחיכ:ימו 5בכק m:י .ירי 5כקו Ciכפנקיטוכריםחוגי'יםגבכיגחכםפס 'י:נכנותכיוסיכס 5ג:ייוגגכח~נס rו
מיריואייתי :גיססת pמ t:i.גוכוכו fiמג י'גכי:t:iבכיתכס rגהינכמרקומ
ארנבי :כככתגנןווכסוי!'(רכו •סרימהאיארמהבשוקאשדיתיהfו)וכספאדהכאלכלמוגינוו'התיתככירתוזתכסגהיכר;"מ

t:i תגכ .בגוכספם ) 1(יתוקאלדכתיבהיינולימינעילמאי'רקממוכזתכסעממסנררגנכגיו..מi:tוכסיממורבכמוכמעהויP 
הכמירו·כווליעיילו :גנוומסוי!רשח :ישליונבחוצותרתוקכמדריגוינכייג'יכ,:ימוהח ]נ[כיומח

 mיכ'וכח mכטמעמורנכיתחתיככסוסםנכ Iככ'כ~קוכממכגח I~יכחותס Iנ'נה
קכינח IIר!רירבכיווכו Iרחכםמתרrכמיסרבדירושלםרביוניירשסיכראאאנאשםכנגפכמכבכנוכחגג:י"נ:וקטילרתגמגחק
:למדקריה. Iכו IנרAוו .:נעי"מיהחהוהזכאיבזיוחנןדרנןיה mאר'כןנחכינככידכירפקממוו ~ t:iבס .ט'

 .ג'יו:אמר מ,"נכבכויססנכמכרוכחיסאימתעדל l/אאתאלנבאינצינעאתאליהשלחוכסהיינכמש'יגרנכה'וככוגחוכ"נככתרייתו
יגסנכגתוומייס .יאמרו :סיקוחמנמלללללהג'י'יחעיסו Sרfכופו t:iו~"גהמ
ןfככי .למדחפיה :רר'כןורנומפיגו t:iא"נכפנאמאעיהיתווקםהכיעבדיתוחיגיסכןכיבכוג[ילא :וק"גנתסiגגכפח

 : Iכו\יהבכככת .כfכחוכגגמדלאו :נכק 51ל IIאליקטלומידילהואמינאדאיאיעבידמאיגינכוכםכק Iגרנחונ~ח .ט'כח Iרrכמ

עתירממ~"כו .מתמגגמאיגראהצלהדרך,יאפשרדאיפוקלדידיתקנתאליחזירררוו t:iירנ'כחכח Iמחרם Iמ\כ:י Iכ
מקרכוומוםגוממוכחרירווהיח :ות Iכ:יכ"עוליתובקצירינפשךנקיטל /Iאופרתאבכקכ Iכיט 5םמגנכוגונככוות 5כריקיס 5 ~

ז~:לבניןמוסג~ומחריומ~מח .מ S 'וליוט-בנ~ואנניסריאמידיואייתיבךולישיילו .גו'סגמממגגחנכגושלסא :יק"כ
סגנככרוהיתסס"גכיו .:רוכדקסכיהלללללכסוףכקוכוגרנכtכוי'כוככוסגוסרגפכיכן
ירוגית:וגסעדכוקנכגי'י.כרווומג: t:i 'בךיעואומידךתברויעייונפשיהדנח.פיוסוr,גר'מגמ"כגfכדלאי :פוקיו

גוגו Iם.גריחתני!רח!רונרין ti Jאיאתדקלילבךלרנשוודלאאררינאאינשכרמ:יפירוםווכוכיבכגן"כיו'יהגככגה
ר Iבגvכ:יםrריתכגס ~ I ~גו:יררר,ובנכנסהכיעבידמומתאקלילדחייאידעידאינהו:י Iם:יסר Iו~ק~מגונגנורכ rםזג"טוס
 Iכו Iכימוזווו Iכ:יםכגריכ1tכרפ:י t:iוככיאחדמצדיהושעור'אחדמצדאליעזרר'בוכנכיו.כפיטוחריר Jואיםגכ:י]:גמותו

'י'ירכגו .כתסכקינויחביתא :מהוג'ייאמרולהוארטלומiכריהנעולפיתחאמםומפגהנככיגו'כרכנוס I ~נכודםגמבכ,~
ממנ'יימס 5גתוגתסגגוגfכוגיפיס S "מועתכיוגגכממורחיי~והיוסגחויכ
 :נכנכוכוסגיסקיימה:רנכיוומתיתדבזיאטוולהןארטדחפיהלמיכעודקרורנזוrווכונכג t:iגמרוגי'יוכסמנכרגסמתררס

וכ t:iסכהר .כפיקלא :סכיח •פריכתקאארמלרח,םמםאכינפקננאליהפתחודפחוומייתיייקרסכtכחגנרכורחיןמ:יקרס
תוספותליהארממלכאעלךשלמאמלכאעלךנשלמארכחו~כגכרו ~ 1 ~:יעוכ~:ירכ I",גת
גיס t:iייומסוח Iמכחמתרמכגחכמואיוקאאנאמלכאדלאוחדאiכוטלארתימיחייבת:ירבככרק:ייריע:יכ:י'וכ .1 י:-'יי:יכחוכי

כירומסרח Iמגמרחגזויחנכ"ג •רו Iכ"חנוהי"כעוכנכ!ררםגכר'ימורי:י
כורגנוגיוןוכקיסמגכעיעוססכמנכרהאידנאעדאנאמלכאאיותומלכאליקירתנכגקמיוכסכןכןוינכקכיכחקמכו:רס
גfכיגוסתגכפמוס'יסגיסגס Ciנכגי'ימלכאלאודקארטתל l/אלגבאיאתיתלאאמאי ' Sוכנכ'יזת:רעוכ-,,"יכוכקרססגכניי"
 :כוכסר'יגכומלכאלאוידאיאתמלכאע"נ]אירנאנ)ניאנא[דף"גכיןרfכככיןכמסוןגיתומנסגככון

אלאאדירואיויפולכאידרוהלננוו ),(ישעיהדכתיבבידךירושלםמימסראלאאתוררקוורכםחניתג;ום',ו[ב)ורו"קא:ילי
שנארמהמiלדשביתאלאלכנוןהואיןוגו'ממנואדירווהיהל)(ירסיחדכתינמלךכום Iםס Iק t:iמ:ימחחרסנומרנם •גר

 ., I • I I Iגרווין..מסכ!רם:יוח t:iוררקווכוי Iכמטוס
קאלאאמאיאנאמלכאאיודאקרמתוהלבנווהזההטובההרג)(רגריםחוסכוכעתיגיגוג t:iפמיחהתבכרבכגי:י

שלחניתאילול l/אשנקינזלאנזדאיתבריוניהאידנאעדלגנאיאתית 1רכו' ;:Cיכרדמיוממוrכתרסiרfכוכ'יזיק
אישתיקדרקוןנשנילרזך,ביתאתשובריזהיולאעליהכרוךודרקוןב)דנשכיג t:iכ Ciרכה Sקנכסוגפתסירתתחנית
יכסלודעתםאוחדכחמיםמשיבזבר)(ישעיהעiכינאדביואיתיסאיוסףרבעליהiכרי ו,' t:iווחתכי;בסניוrכבכסגתוונ:ר'ירוקיו

ליליללילי ) iוליליילליי'יז:יומ,וע,ייגוכ':יררי\וגו lt:iגרי tiר Iפ הנווקטדרקווהנוושקצבתאנןשקהרממהכעאבםכיוהרויח Iמ:יגורמסנמםמבכ
ליהדימתקוםל /Iארמומיעליהפריסתקאתאאאדהכילהשבקינווחכיתא:י Iג Iרמינבכגמחיקחמיו:י"כrכ:ינית
נעיסמאנאחדסייםהוהנרישאלאותינךדדומיחשיביהנהווארמיקירסכי~וקסגיכוגרוקרןרםקגיכווכ',מימר

ל IIאהאימאיארמנפקלאלאידךלמשלפיהנעאעייללאלארחינאיסמיימהוחומהיס t:iי<.חתס:רכויכויותרוכייןגו'
עצםתדשזטובהשמועהטן)(מלש,דכתינלך.אתיאםונהשמועהחצםערלארכס'יימכתסfיוגוגתחכיה:ריחיגג.יו

ללי j I I I:יבכיוחרמרrכ ~'י:יחסנסםנהוג'י קמךיףחומיניהדעתךמיתנאדלאאינשליתיתקנתיהמאיאלאכמ'ינסמ 5קסס:ירוי~י'יריפ'י t:iג
t:i הרונהיג:יI גר:יחI רכויכוכמסI : 

מו 5בככיבכר t:iו Ci.חפט'עבכו 5הלא :יג tAגירבכחג~ס י:י~,סגחונו'חגמיסiCמיכם~קכ":י~נווס~ומיגג.יו Iמ<םרנכיןו"כ .וכ'חגמיסמשיב
t:i חותיתt:i גונכ"גרגגוכפוחחיגיוכחמהגיכt:i /מI כנככירותי'ייורמ,ס'תקכהי'יוכמיח"גוכ'עוכ'יס"יבכתגt:i שחכפוחרמ""סחמוחגממחויסוכנבכגיסגררה

ר"ש~ש"א kמר

חרי"ף .יעקבעיין
חומר:::\יגמונ " :tכרסגוו(ס 'ו,ממכומיירוו\ייס ~' :I "tפר .וכו'מ(ןמ~ממייראיוגספסי'מינהיינו :ער t: ~ Sנמי:ומומעכסנ~וקfוייממ Cסנס Iוגפס\י :t~סנכ{מסמס
~~מןדגמומ,ומ S 'מקרןנ ICוסמוסמייריסיסמי!:רמ~ג~ומרממכומיירןו\ייסג!כססק'וס~פכיו Cר iנמ 1'מרמ'ככסנס Iגמינ~מיקרממ :tדנריfוף . "'~ C 'ות Sכמו
כ~ומר ~ :tמוסומחדירמנממ'נ I "Cרממרס I (חיוס ~ Cמורעןכיסמספסימנוסו:י~ממ:ס:;:יוממף(רנומfבגספססככקרמכקע(גוועי'~קיfנ~,גו :tמי ,'בסנס Iו ו,,~ :t 'ומ Sנמו

נמדייוסננכוןד,מיגס)וומ', ( :tמוסומיר iמ :tממנו~~מודfו~מס Iפסוק:רנימ~מ j Cג :tוג~ ",~ :t 'ומ Sנמוסגימפי~וכג Iספןרי!:גדמ,חממ Sסיומטנע~עכ'ןיומרמוt:נ
I נמסרועי'כנסt: 'ניוחכ(ירנימחזויסבר :מj נfיrממי .כ}fו c מועיכj נמווס{ככון~ומרסומיפו~נכיסדרוכגיחC ) ~ונ(יפוfממכויסיסו:מיירןממכו,ניף~מ: 
מיימגרfומרירמסממממרק{מוטנור J~מס Sרוסיקר)וfוכמסיס Jככס~סמ'מממר iקג' Iס

ןמממ sכסיכיןחכיכרייימקכממכימן'ד'סרש" :יין S ~מ c{סוfווכסימ Cמרס Cומ'סוfו טו:!(! .מי Iכ :tכfו jנקמ Cד~fוווכ'fויממער ד;;'ד I 'רש : ,{טכי j1 ' '7'מ~סוממיכ)ו
עיר;ו

שפאו",ד)דראקאן. .שלאנגעג'פטינעאיינעג) ..וואד"יירקליך Iוונ) .געווארפעום Iהערו )~,ונםרמתןה



סמכופrרrרוכירכYוזכרמ~נז~טןמיכיםכיrכיומ"כחקגזכי~וממיזסרוךrרח~מ~וגםfכר .גרס t:iחינככמ~וריח :מוגג~ tAימםמrכrכחנריו
ימ :rמכממממי~מיגוגירגrכמיiכווממחרא/'ו :וmf'גזגוכיוfנ~ Dרכגגירנמiכסרונונממrרריככסנמ ti •ינכסגיתן :גו tiס 5~ע tiמינרtitוכfומrרממ
ג 5וגי<.כי sמכגמגוססrרגממגסרמהוורגעיגכקו~ירrכסוסיף .רגןהגסבכמ tiמסרנסכמ tiימ tiסכחמ Dtiמ . jרר'ושושילתא :כrרמיס

ti כיוכטטמP ממכגיהורופמיס •ואוסותא :רורti יןti ירD כfכרrרכממכריכוירנימti ו:ורקממרמכי\וti יכDOO ג"~fרגמיס:רסרנסכומנכרי נrו,ח
כןממריגמי:רחומ"כמיס.כי"'ככוכגכ ..(פיfווגככנכועיטכסי~כמ t:iכדוק
ז~וגוןור 5כמסיוכואי :רכנכיככמטכעבדגרםתיבשנכאהורוח ) t '(טשר,דכתיב .סנרירר.א :נתנכגיוrכיומעיורו 5טגחק
----נספריגממי~רכיגרנרי .ט'ןכיןכוס""ולידכחמיתוומארוליהאוטעיילהכיכירוטכיסרכיטנק •~מיכולי :יוזרגורכי
ףיוסידיכ Thיוממרו&ייכיסגגפי~גהוכטרכר---י-יפור!'ומ5סכ~רfופיטוfitכמגrרכינכנירגfו גךמסייסרסייכוונוןמג~ימויfנעיעוס ~ rלנבאייות .r ~לאאמאיהאידנאעדהאירiכייי-יסמיינככיסננכיכמ~גגןנככרכמ
~ S ~אטכיטורומיס .ופמריסיא :ופרהמכII אלךאידכולאלII אלךאירמנימאנאלN וטסרנרגסוכרלfעמS ניכינכומיימיככוf~ר~~ג~מ~,~'~,, D ~~ r ~ 

פיימנמ'רניפגסנוי ~'~םיfרוממו!'וס pחוםמוייימבעיאלאמשדרנאאiרינאואינישאזילנאמיזלנסיןסונין .רסיפוקחסיא :סוכיןנסס
ויחרוןוק Cפקכיר .:1 .:1 1 ... "",". .:1ללל 15 סדרחכמומממרזט:ויןגרס I (סריגמ J ,..ופיוכגיס ,,~,~(רוכחמיהיכנהיתזא"ךרץת-זימידימנאיכריוכררין:שאנוכסןוכגכורנוקנכrו

 :tרדכרעי' Iמק!יטכורסיגסוfכמגןנססחס iסיכיחמליהרממייזואסוותאגמליאלררבזושושילתא:שסוכווכוזנונכרטחתסכנימ .וכוגכרין
 :קגממnכורמכ~יסנקרfכ .ווג'.יססזכיןגוכוןסי :וכו 5בכי ,סיוכ(סיוכגיסו( t:iוכfגרו .וfכוזנתfכווממס
 _ 8 _-סניבןוגכפככוורfכג!'ויכככיכיסרכעיכעיקבארואיתימאיוסףרבעריהקירצדוקלר'נכו: 5נכחתסרגןכ t:iמס~fכמיי\.חטכרסזס

טוfvכב'זגככךמחיטככרזכגיטממרא-בעייסכלודעםתאזורחכמיםמשיבסר)(ישעיהככעכס:חסיו.מהמפק:גגפיגירכי[עצםו]
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בהשעבדועדישראלארץרדכהלאלויכזיהושערביבאמרע"אפחרףמח : 1קונייגו"גווקוריןס::יריסככןrכ~ירiכו

זבובעשא •נכטכזירבעםהזואלוע"זדיניזבתישבעהבנדפחגי::ישוייף :נפוי!ר .וכבדיתא  :חו,זג ti י:: 5נרכר~ר".וכךרמורוח
 •גדיבזומנחם •רמליהוכזופקח •נמ'זtיבזויהוא •ערמיבזואחאב •אחיהסגננטפחומכנכ::י ti •ריניןכמישבעה
שמשהבאהנפשהנפחההשבעהיולדתאומללהטי)ירמיה( 'שנאאלה.בןוהושעיסר::ירמגגיו::ינךיסרחגננמכגיכבכגיס

בניםוכניכניםחולידדגידבריס(קראהמאיאמירכ.אכווחפרהבושה~ומםכעודו::יוימגוג tiביככי::רסס::ריומסיגקחגח
הרעויעש )יז ב/'מ(אלהבזבהושעביהבחיכלרכאסיורככהנארבא"לככגגיסכוגכנוונוונרנ J::יככגהrכרגג"ר
להואמרוגו'שלמנאסרעלהעליו(שם)וכתיבירשאלכמלכילארק 'הכעיניכןסגוס iנ/חרקרימחויוכבזרבכוסקוכו  •ככגגוסגחכפי כיכc::rקח;חוזגרי::י Cיב
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כאנקרחfגrכמכג t:iרירנגי:רס tiנכגמrכמג
 ,,"י::ר[[חורגו](תרנ::י)גי::יקרינכמ)כ tiומ::י::יי)כit::יבטיסת,ו 1t:iכנגוחג::יגןנכ ti::יובינכיככו ::1tככ::יקגוpגנקרfגיוחרות ::tכ1כיגכ tiסרחrכfגכ tiומפני

 .פרדסיאות :נתככי::יכיככיוD'יורערנחכמינכ-.גגיסמר tiגיבנ ti::ירם;ח';פני .בנג::י:עליוזר::יגבננור::יפוrכ!ר tiמכבנ::י ::tםיגר::י י::כנני:::tויוגרחמוכבכג::י]
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פטפחדףניטיזתשיעיפרקחמגרש 38
נינועני 6נו~נירסמוח~ומין.~ומיגעגוטגמטגיס:אותןומריס tiיטמו 5טיערגמרזרמטכגגסוג~ימ l/ומ •וכוןעגממרמרימרס~ש"ס

ומ!ררגמיגןמ)(ירמי~רכריעגכמיסוקרגיגמוכטכי:וישקוד.וימ~רויגגורגמממגחגן 'ר~ ~ס~ועור Iע"עכרוגמ Iמממ l/מכ"ג
סמ •יככי'י:גלותרכגסטנגוירוסגיסחרכומ .רקי'יו 5:גלותfנכממוחיעוכרי~יומיררמתחג~י l/רומומרקfנמרוגוסגתסfנחרמ~רממכרוו

גיהו[נרי]ו'יחריגסמי'יררקת r5וו'ייfנסכ.:וfנ l/ירקיס Sגנגוזכקרמ.:וייו-יגיור"יfנומר .בירבר.:וכסוקאכלה :נכמ.:וס ו:.יו:.מיג.:וסגספסכו ! l/נכ
כעורגככגרקי.:וו Sג tiרורוגכ.גגוחfנ Sס'גיסוfניורקורסכקגfנספיריירי Pר

ומר~טיגמרוקיימיסינגי~נגומסחגמילרגלישראלעלולאכ l/ואעפובטלן,ךושעבאקירס Iגעעגי~ומרגרו!ר ~ Iקוגעגי~
rוג"יייכ tiכפימזריי~סוגיס A'Iכמגועלושלאשניםאותוחואברוךרושחרמג l/מנוריכןיוזרנורכיג l/חגג~ןטניסח

 tiמסרכ~ורגמיכיגכי~עסנ~ו~מור~וקיאמחמיוסכמחניכוגחכר~סנמ~גחמגמ
ט~ ~ג"<י.טסונריו:כייןכמףו~מסכרחסרארבאיכר fבשביהילכולרגלישראלכמ.:ויורעי,ו P::וומס::וריג.:ווכעג~
כסfנגי'יסכ'יסיגיורנכיסיכו Pסכ'יסנוריו[א"רםחדארבארמלהוארמיעוקבארמאטו :כבכסוזככויסומ.:וקורסנכגי.:וסרכרו

 .ממך:עולאמחריס'תחיס,פג.:ומיוסוגה'וישקודב)(רביארמ"דרמירמ"דרישירמיה]מהרש"א
גסוףיך..נכ.:ו Pג.:וכיסמי'יררק~ S.:וייוכאלהינוה'צויiככיעלינוויביאההרעהעל

י\רסטגיסכ'ר~ייכו סי::!"",מMוח'לולרמג i:!יגמגגיגמרק pקרר.:ומירכ!ררי~
וחסrומכ"כנבי"ןכרימי~וfוגווכitייסהרע,ךעה'וישקווהינוא 'ך,רצידקכמשוםרגמרמטוסרמםמעונו'נכג::ועכיוגמינ
כינ~סממקייס ו::\יוי<טגמסער~ו tiעםהקב",ךעשהצדקהאלאעלינוויביאהעגיורנככ~ tiגעגיטרמכגמגגירעעט::ו
 .עגממדמרימר.ג.:וש"מ :המגדוימכריכניהגלות Iודעייצדק,ויוגלותשהגלהישראלס'ייסיכרפרסימוממוחוכ l/וקמגהמי.:וגו'
ממכרווכד Pגיגiליגד'ימווכסכתסגמכיוהחרשבר)(סיביכניהבגלותביהדכתיבiכו'יתמfנג.:וכן.:ווםנכ ו:.י~ ! l/נכנכוכררורמיכוו'

סגרגמומסיפומ .גאוריאות :מר.גלל:ירע tiוינכקרfנר.:ומיכריסמגמיג iג
כעיס tiמ.קמי:לפניהםי)(מטגיכקיזהכנעשו Iשפותחישבשעהרחש Jףאוהמסגרכהי ' 1כ'יריגיtוחסיכגגוונו'סןכעיגי
מור~ממןי,רסג~יע"וטעכוקכיס Iפותחיזאינןשובשסוגריןכיוןמסגרכרחשיורקסממיכמ~מכג 1 " '1טעכרוריגין
נככtויכמיייטtוומכגר)מומ :t (גרגמינשניםשתישהקריםארזכעולאאלףוכם,ך1\יטיכטכמ~ייוגיםימגגמגגיכח

"תןר mכו Iפרם~סכגתכ~פ l/ומעונו'בראחארבארמע"ב]פחנדףשנתםלונור)דבריס(כככוויממרכירננכסרגחיכפררסיוfכמ
rוכ.גכחכוכג:יגממר.:וח Uמקורסהור.:ולכחיס Iגעסוח:י Iתנכ.גסיענ.:וס Pונו'

 1 1 1מאהתנמיאמאעדרמימהרהש"מיעiכובובו'"~יסג lכ "Iויס 1גירו"' '~""יככ
'. ,~ ", J '" ) '.וA כככסודסוכמוחוו.:וס;מיסיבג.ו;.:וונכ.ג;ו
י f/יגססגתוג(וכמוספוח :ננריח :הואותרתיוחמשיוס'יוסיגומסrכמfנובו''ימגןויונכז
 :קמי)כפרט~רג:ריכטינfנרממג:ייסמקוםכלאורמטרפוזדרביהיהתביאשםמטמגגיכגגגמיכומח"גגועגמומסיפרר

 :נרוןכטויימ~גגtו .וק tiכנירנרתעובדישלאגוריאותומצאשאתהגןנסירכעס Jכרר ~ Iנס~גגויטימ~
כמורוק tiנ:יטוומגטיס •כגככtוסווריתרשאיאתהאיישראלשויניהסנויניאע"פכוכבי'גומר::וקרמרקרקוע"גרנכיסעוכיגכטנ

;גגורר ~~גכר.:ויירכיסרfננגמגגינכס.:וסגfנג.:ווסע רכרוימגטסיחוחסיזיג,ו,גאשרהמשפטיםואלהבא)שובית(שנא'להםלהוקק ו:. iי.:ווגמכגימכגרנגיסנכוגיגכע;
 :הדיוטותלפניולאלפניהםד"אכוכניםעוכדילפניולאלפניהםלפניהםתשיםשהגלה"וסע:נכס'י fנכ"עכרו P.:ורסlגיס

אורממאיררביבכולזוק ttביהניקהבשוקגירגרהבשוקאכלהע"אפטדףחכקגפיקמ"ספ l/נכ .גו'רקיס 5נגוה
א"לבלבנ,ךהומןרותב,ךויתנושישאועראורטר"עתצאוכו~וכמו~ו~וגסנ""ייר ~ l/~קככקט

כרויורנכומיכמקיי~י~ויקיסכ tiניטנכו
יין iי1\ייקיסעכ tiררייימםוסו:יייוגריק Sט~י~רקי::וו Sכ!:כיכרעמויי~ rוכמעיס tiי::ויו tiרקיר\ Sכ tiרויו:גטכיכוכוtווכחו~ו~נכוכסיר Iגי~ ~"כק~ tiונק
.:ויוגfנריק 5'יי::ו tiרקיס S::ומגור 5מגיכהפגותג Pרגיממי'י Iוגססגפרס"יגגוסגנררקיסו 5טגכרורומ"כ cמכירוסגיסו.:ומסנר~זריס.:וחגמיס:ייו

מ 5סכמגריכוכנכס.:ורקת Sמ"מרסנכיכוכסכיכג.גגוחנכגירכ ו:."כ~סit.גקירגסמר Pוגנגוחרסייס:ירסנכיסרויוי l/נכ fpנככנכומנכרייוימויס
ומ.גסגרמתרםכוגוגו'ו'יגכ.:וכמיגiליגקרfנמסחימיגי.:ו.כנכיכגו'סכסע'י:חרשרfכ"מפ'יוכ Pכחיךוונכייוכחסוכ.:ומותוכירו fסיחקיימחיככי.:וובגוח

וגנ'מגחמ.:ועוסיסננוריס.:וגגfנגףו::ומסנר tiמסרג.:וו tiרמפר Pקרכ:יfויכג P Pוחרעימומגימוגמ"יגפסעי.:וכי.:וגפרס Pיג Pרגמ pונו'גסמר pג
ר,חינוזרסונמ 5 •גכווסג!רסגיס tiשתי :וק"גמר"מפרקיגו tiכחירוועייןמוי~ ג::!מכחממ:יועוטיסנכוריס ס~::!כמ"ח pמגמומכיו!רנכעגיייו tiרנמ

כיוtוריטג~י l/מעמררמסוןו::וכימ '~כ~כימויכוונו'ריס 5ממחרזימג tiיככיחמ Sגכ::ו tiממומוחרכעטג::וכ!::מו,יסוי~יכ~מ"קנכיןנניכמגגיס
חמג"כ~ו tiמיגווממרסכימחורנוערכמרזככגסו tiמ וtכ::!ממ"ככירסמר tiכ~ריכ"רכייטרמכ::ויו tiסג~מרכעיסמ~סמגכ~כ~ ti 5ממ"~גג

רש'"ותספות

הרי"ףיעקבעייו
זחידו S,ו::מירוכגמולסיומ Cקומי cו Cסקנ:ווספומ .ורג'ע{ממזמ~לימכרכשימכוכיכמכ{ט'ו '1 "קבערזחסיטממרדמזחעכיחסרףיס tנעי' •וכיטגונ: tכובא
מירטגמופרייוכfו'ימ tקוחירכו 'ורגמיגכו::כססגו Cרכ fעבורסערכדיסיולעכו fכיכו f,מסוגד{סיגיומעירבעסיכ Cו:::יווכרדסמומרfומן:יוו:;עכיע{ניוסטונ

נסמרסfונרולוסרנלר""יל<:כמס (1וממלמכרז:וחנדוןדגממחגמכו:יר'רס tםכקמכככיעי :tו::רחף{'יןכקבעוגרגג{עגוחכמעגונג~ :rכזולומגמיככזיקיסמ'מג'!:רחג
ייו::כ;רכfומרכיסג)וס fוכיס::ענרמ'גס (::ופס(ועגסוחג :tפ'מס Cוע tמ' cזגיוומגיח fכרףג)ויגכפמיממחכמדרו::מנכ cמכרוגייןככקנעמ'מגרעס(:יסוכמו::כע(וגfו (1עמי
גממרומ,נוככנרוכו :t:יקס(ממלסוממסרמfונרוומכזגינגסכע'דומימיו::חיגנסוףדfכ'מחוסח cנכ'סנגוככידורוכעכרtמפיכייןככו tעסגימ:;וס c~מ'דרfוףעינ
מרססימ Cכמס eכוומכיונ'כיסססנכנרו S'(1,מגפסגנכברו tממרמסלמגfוכמס C"וככיטוגגנטגכיןוסיכגממידמכיג'רננכביכ C::כופסרזסחומניטגירנעסנןזfוניכקימ

fוכדדגמ'נזגיוןנכורגומרוfווכ!:ר .סומומרמ'ןוממו::יוממס"מכיעגממרמריניסכוע"יעקכסנכ'ו Cנפירוססמו::מעכרןfוגככןכו::נכסמגןעייגמfוסבמור
טעכררנכיוסכומרסיו::מכלסיררןחfועוגריסמ:וסר fcומסרזמעגמכלממכרוןגמ fממח'מוגו'עגממדממל'חרסכימ Cריסבתופ' :ו::סרfויגככמפ'חממוכף

 :סירזומזגנגחוכגטסיכ fממענדודמ,גוחו::ובס"כר fחמענזו<:גמכומספוזגדפו::יטממס .ענרו
כרן fממענדוו::גמודמ,fו(מכזכס Cוכוומח'גימס Cועחמב tרסחעיקר)וגסיפןכמררס

מכוממ,כעונדיוסיומידדמממגכמוספומכ::ממרכיסכסג'כמס (t1וממלרכחיכגיוןזסדלןע(יכגסומכמס Cוכוממלמסרממכדווודגמממ{מכןסרירכ Cססקt:סכ'ס'מ cקו
כמקרמכמסלסכמס tון(ר\רסכ Hבמסרסככחככמ'ןjדכו'ממורוו::כיס " Cסקרבסגן cמוכו:גזגסקוזסימס Cועממס tוסנממ(כככמנגfו'(ומגוננכקלחומומחומרמוקזס jרfו'

יוסףענף
עכממזירממרסכשיס :'נכקכ)(ו::רכמגעגומלטסגממומסנ::ניכבגוחר fכב f 'ועג '1 "כיונמממרוזמעכימנוכירזכ)וס Cק •רכן'רנעססוו::יכ tפררסיחוחאותומח

 • fנכ'ענדוגמ mממ'מגןגג ::ו',כfכן ;tעדגמרודמו::כגכ:וכסימfומרוfוס •רכ'פררסימוממינכוו::עו::נט!יוסכימחfו'נמכט'ו .ויוס'גנמנגטיורמג :tגי
C ו::כגממריכןוסגמ .גלגכיעכוס(מירנעססוסינf ר::ו'~גגומרfו::ירכג'זסנסנמ גכi כקועודt ;:! כרוממרמרסממנדווזגמממ{מנןרניC ורננ •קממרכזגסfכיודמזגחגכרייור

עומזמנמקומסמגכחןרניזקוו::"וקו::ס(מוס')עמססכיכמיגכג cפסגו Cערגסיעונזינ'זוכלו::ומגירו::גיסגעגומסילכסמיcנכי~ו Cנכזי'טגומר C ',כעגומרכוו(ח(עגומ
וחכריניג

 :יסוסגו,ינקוןכגזחי'דיור'ןנכוקלס:יומחדוו:בסכחמרו(גך Iגמו::גיניגקןטכויככנומ :Iכעכו(גך .ימחודיע(סגחרמ,נכג~(
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צפ~דףניטיזתשיעיפרקחמגרש
יניןfכוגיזונמרגינiיוכטלספילט tiמ~ •וכוזו ti ;כר' tiמ ti "כינלמזכחכסקונייfכס Sוכורfכיכיס tiיס •וגו'~כחזולא :כעיל tiנitחורומ

י~ממסכוכקוסו t:iיטמ t:iימ"מר~מוו t:iכ~וכ~יו t:iנככוגוטוטכמוכיכפמיקיrר~ כtifיככנכ, יr~"כfוותלבכי"וfולפ~ ti •הקידהחכ :ומעט
יכחכסנל"מוכרמספלע~סוסכחויחיוכונחרזסקכ/סוסכיחסוייfכרכרמר Ciמוערו~מונ~ומטוכעככ'~ •יכרערית :ככ)(יכירס

גסףמסכגיריסמגrכrכתקריכחסגמוזסכ~טיו Jמסמטיfכסרסרכסרחקכי :רכרוכחערוס כf~כסח Sמ~חfכפי~ו .fכומרע"ר : Jרסוrו
סיובכיסיסfכסrכית Ciנגניfכסערrכגוסחרכעסכמקוס .יטrכ Ci ~כfכרכעמטמט
 : ' Pור J~טוססרכנויטרחננכניכתהנתחאלאכזאםנוריכזיוחנזרכיחסכמקיסכrכורסגיככתגס"ו~טוגוrכ
 1/ייללכמקוסר Ciמכרונ'סמנחכמקוס jפכמי,ס

באדניםהדושיאמהרשוהתורההכעתתחושכתשנואכאכרהםגייי",fוכיכקרכןfו Sימכיכמוסמ
ככיומנ'סירנככסגכfוכיגיכ~ממקייס ~י~כחרזםכ~ולהלזדכרערותכהמצאכי )כדדנדים(ארמהמםבכוכ ,~~כותגפעגיחנכורמלח~

יכי 5י<מכמיתניךי Jחמרינמרכrכוכסוףגפרט"יונו'תחכרוופיעלאועירםשניפיעל )יטשם(אודמוהא Jרוכוגוגןייסססtוכנווכריחוע Ciנ
יך~י~~~פי ,~?י h ;~:סייוכrכ Ciסמת~ק/גfכ;רסכנ~יסוfכג;תסברוררברלהלןמהרכריiכוםעריםלששהכוכענסוכוי pסרנרנסז-ויכמfככוכקוס
ס'ככמן<ןכערטסוכוfכחכנססנכסרסקרנמfכוגיכמויחמרגדנכקחנחגןחינונומי

S ח'חנחכר·ריןגוחינוחי"ו;rכתנ//בזמנס :ברורדכרכאןאףונחוכו כrכמנחסיססנסrסמתסנ> c מריפתt מ<<מעו
ע Cכרגייתע«/ו Iחנוכור~וחכירסגניסנrכיייינווסיואתאדםיגרשלאאומרכ//שנמשנחא/ Iעצדףחנמנויי b~פפrכויי ,;ירןמfכrכiכ~וז
 M~;ירו ~: J!ו ~;ח~מכי~ר~ייוככוכעםסרקס Sו~ייוכרכרחכמצאא'/כאלאא'זtתוכחנגיוגינרחובכfווגוכורכזנפחחפ~ח
רקוככחוכיכפ'ינו Pכחייוכז~עורועייו~?~בקםזנרנרערותכהמצאכיכד)ינרים(שנאסרערוה~רנ~כוונכיוכרחובמכמגיחו ~כוסר

 ~;;~ כ:~ חכז~~~;חגע,יסקריגו ~ Ciננרנכומ:אם,חרכישנאמרתכשילוהמריחהאפילואומרוכ'/הנחונו'רכיסכגככןrכחמרכיפוכוכי\ס
ס Iכ Cמעיזוגכ~תחרוטחנו Ciטררננרחס •ונוrכחרוטלו]נפרםירכגחrכסמיוונו'וכ~סrכירח
ח<כיכינית j'ר cכ cוסוחגנרטכנכו Ciרסיינוסחיקסמנטוומצאואפיאומרע/ר/רכךערותכהמצאונוןכנככןתחוכרחס'נווכרחסכנסוו

ס Cכבכחיוס Iוזנרווסחנכווכננסחינוספיוכ~יכסעוכסררלאאםוהיה(שם)שנארמהימנהנאהארחתחירחחנכfכרנחחססחוכססחירחנח
 :;י~;כנ~(;כנ ;~,~~~סכנזנ t:iגלו ):ג(רףכנרריסכחזזקרמו tסיפלגי Pכמאי ]'םנ[ :כעיניוחזתמצאfונגמ~מגגםוןוגחז::רנוכומיןוכסס
סיס :Iכועיסר cמס Cככרנגכו tמסגפיוגסוכדברtנחינואילשונותכך'מ'זtמשבכיל l/ררארמל l/כדרכוזנממר וC ;fנומרפןככטוו~וחכירפ

כיIכיסיסכח :tס Sרינעייויס .וכ'וrכסו Cוחינוווורקו :וק"כל [- 1/ל·לידר·יסוב:גמי~כררטכנווכרכריrכחוכר"כ.נן
t'- I ....'-כ~רמיסיכיניממוטותי"סוורקוכוכסנרורחיכוסתמצאאאםוהיהסכרישכרהאאאמא.נ-,נ.נ.'"ייסq 3סג 
גגויכמ~כס Cע 1מיי]עימס,וכרו(חכיגרו " J( '(י, J<וכו'י(סנויסס

נ:יועגיתיי Cסמקזוסרכורסק .Dיסוחכוכ rס Ciנ :tכנוכ;פרםמצארהארנרערותכהצאכוככחןנווכינככגסחנסטיכונfונעונסנונררף
 ~~~~ ;~ר; b כןכ;;;~סכוסוכןסוכובויק rו'יוחקרגויסעסרנרערותכהמצאכיסכרור"עררנערותכהכיחףנחףססוכוכיוכיג~ Jכרנונררףמס

 ''' eסמככגד pממסו'ינוכטנחככרכסוופוחסכסמםונחמשרשיארכנא//לרכרערותכהמצאא"נגוגןחעבכוכfככיכימףמטווגו;חrכממר
רמויסיכוכחגפרע~סחסםסרי ; Cכגמ כ~,? rסזריקח ~יר::תתריויושכתוהיאלגרשהלכונאםלרכאכי 5וכנוכין*פירו' gבנסיוrכיוכססנכןס' jנררט'

כפיס\(ניעחכוfו ,יירמכחחז'ינמסנ- Sוסוזניו..וכומללללר~יינופסוקר~חבגסוומפוכטועוי Jגמחמרפו
 ~~חס::ס~~ע I '~;סוחסווfוינורככוסוכססיינוזורק Cסיחעתדושא )גי(משיהעקרימהוומשמשתו;גרנ~יטכטעסניהוכנומרוככפיחסרחו
כמ i 'וc fמפכיכיססתיס~רכסספינסג'וכוכטנכככ :אתך]לכטחיושכוהוארעהרעךטfכרכוכוירfיסכיחקJרי Sנחגוכוסימנו

 ~~~~ס i ~~~כ:!~~חרסנן Jחירורמימפוספכהוכחויגמחגנשהערותכשםאורממאיררכייהיהתניאשםבוכיוע Jוכפירחסגנווכ'מפניירחסטכמענס
ס :Cוני;;וג!:יסיסכלוח::רוסומכוכסכעיוםסומזגוכםחוככלךישכנשיםרעותכךכמאכלםכfוסוכפכי fl.\1וכייכfוכגרוגיחמסיוסכ

 ;~יפ:~, ס~~~ ~ hסזוכמשותהוואינוווורמוכוסולתוךנופלשזכוכארםוכםסו::רכי J "מגיגחס .Dפי::רבכסfוני
ס Iיננכיסרק:וחזסשוכוכאדםלךוישויוצאאשתויל Iיכזפפוסמרתהיאוווכיכוכמיןחrכמנזונןפחוכרהיכיf'נסיס

M 'כiויןרמרfכפננעושההיהורה • ,נררטיורגכןמכ~יסירח:גC יע<סחונכרסיס:!
כחזסכמכיניג::סוקרוביהאחיהעםשמרכרתארםכלמרתהיאוווושותהוווורקוכוסולתוךנופלח::רווכינובכו~ווכפ;ינו~ר bמסרג"ו
 ~~~ונ C ~ C; ''; ר~;~אדםמדתהיאוזוואוכלומוצצותמוחילתוךנופלשוכוכארםלךוישונמיחהסמפגיייכוכיסרסוסו iםסררטסנפי

 כ,,'כמסמזסכממשניופרוהמע"ג]צנדףכשוקוטווהפרועוראשהיוצאתאשחואתשרואהרעממרנוכיגןווכנ::רועסגןנסהכקבויערונ
חחי ר::וf" ":ו:גיכנמסrכ"סכחרוכיחרירfכיסנסווכסו

עכככחגנרס 5רו
,ומחכבזןכ:וי .. " 101 101 \ ~ .. ,וו :tכננפוהרויכוגחחססחיוחנוכרניניחןכיוסיסגוכוכח"רכנ"'ווסכפחריםגיגוכענינונפיכונונפנוrכחהס "'\יר 5נטגוחיכחהומסכעגריכינפוגוה

וס P'P :::'ו:~כמיכווווס 5מעססוספריסיפרחכמררסנפהריססורסח iו Ciנ Jגינגחרזופריתסתרגוכיפרעססוסגחכיסחרזחנתגורfגכיוגו jיכיfכורחירסחסfכ
 ~ונ~כ;ז~~ח~;~~סוסטגמוכפניונוןפרעססוסכחכריסככוות Sנוכזקיקיסמתס jסחרחגוכסrכגווfכטיגימןמפניגכווכרתככטסהירסכסגרנחרזiכככססכםכינס

עכיומiכגנר Iמיכרנססיסיסכיכניכסחניכסיfווכרוכיגמוכח!;רגנסוווגפחריווכפכייו :tככנפוחרוי"נחחסםחיוחנו Jגנוכרנוכו'וכריסוrכקיינפיךכונו'פרעס
כג"ריסכמכור :tחיגרחובכרוסחוגס]מ Sסממפגימפכיכסווכסומסוכעסכינמיס/וב/ינרםנסכחיכסנוfכנסחכסח Sסוכוכפני .נ::רמ 5מדהא :סס]חסנסון Jכונ
!:פכחרסfוסכיסנכוחסגנםווגי;ס)ויכיס.מפרםור"ע :וכים;חןמםוסוכfוניס t:iכימפרכסמ Sוכ t:iמפכיסיינוקלמיiכוחמרחוfו Sחמכfוסככןיכרסכ~כחנוfכוסח

נחמ,כיננכון"רר 1 1 1 1
!:fויכחיכוככ<עכיומניקוrכחיסכנירעומ .גוכחכ;שהדעות :כח]fווכרכרבככרםיס .מהו Jיכו:ערוהגסח 5וכיחסבעיניום;רכיייןמבונח;מחסנינסווכי;יהרי

מבתנרסיכfוס qמחרסגנירעוחכןגככחסןכניסטחינוייטכןכנחסןכניסחיגו Ciויםוכועןכוכיחוסוכממrככוכחכנוקזחסטניסםי"חיםוסוכחסוכחככסגנחסןככיסיrכ
 ~:~"~כ~~ירז~;מרח Sוגטיוסיסנסיחוכנרנחוכריססנכענס .יסורס Jכפפוס :גככמקפירטחיגוויסגןגנמקפירסחירכויסוכועןכןrכ Sפריענמקפיריסכפריטמחגוקוrכ
סמכן eרקיכביס 5עופרומה :מייrכיוווכזנסביניססנככסrכחיכסגןסוכחוןזוסיfוסוננrכסחינסומרסחרסכנעסמרכרס~חככפיסרנrכגעננסוק tוכגיר

יוחרו::כוהמפכייעקב jעיו
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טדףסוטהראשוזפרקהמקנא
יגמכמטס~יטגקווססמיגיכיסימכקוכ ilככמידזומגזגדסרו...מ •סיסמrכרנס::יווטגי'מערגיסtנטסגקזכזג::ייכךtנזוסגיטtנייגוtנמווtנגיוח·אך·[fו]יכרר.ש

 :טגר;ר;וסרנגימי' rע" Jגמועקרס .הדשד :וכזג rכככגיסכtנר~יגסטמסגקרtנכtנאמא :וק"; ;ופסרככ rמטגtנסגייןסגתניירס :ג)'עםנ(יונכfו 1 1מ ]לללל 1 1שאסריך"אלסלא,ע
 :קרן ttiנזגו Sומ~גןקירסגסtנמרניס rגגמסוסגtנ •ירככסמנאזוונtנטסמס tiגר rסוגמוגס r סכtifוגנינזגמגמ tiס tiמרנניגו"

מגורנוריסמממרנריניס tiומיוממקגגיס •מממרגריניכריםגירורמיס tiכרייקר"מ ]ח[ממרו tiבג"רוכ'סימסרמויסרגיגסמס tiגר rסו
_ e -גגוסיסוס"ג-םti כגרייקמטוןti סיסוגמנרוגטככרורמזגסמופגיסס .וגפימס

סמזכרוגיססi:יךגריסוסגיגסייןיזוס tiשורקבנחלאשחויאחבכןאחריאויחישםנאגסמינו'רגיגתיתממרנ"סיוכ 5טמ
נרונגrכיסיסס rטכרנרכסממר t:i(רב)תנא )טזשופטים(דלילהושמהגג'מומורנרנס t:iגיסררטוככגיגמ
רוזוקנטון •ותאלצהי :סומממל . 'לילל :וק"גנמבגםיוכגנונגזווגר trברנריס

ממומ •ס 6נינמר:בשעתומגוקסחדלישמהנקראא) (אמאאומר[רבי]נקר)ו"י tiפירבגיין •מממרנריניכרים
יר rכגסמסורין:דבריםמרוכסמרסדלדלהדלדלהמ)כזודלילהשתקראהיתהראויהמיימ t:iנמסוררסיסמפורםסוגrרגמ
בכגגיסטטרסיר rגגנוןבכגגיסמטרמ(שם)דכתיבכוחדלדלח •מעשיודלדלחלבוtנכסיסיר rגיגרגזויגמטוסוtנ'יין

מגכגפקמדגמייןעעסגסגויסגמיסותראשם)(דכתיבלבודלדלח •מעליוכחוויסרקממרמיכיגגגגfווע"גסמגו'י:;ויס
 :ו)(כמדכר::יייןמגפןיככטסמסרללללייללילגנכהיסגעמממוזגרסי::ידסמיר rגדיסיס
בתאוח :ססןקגיככוזגמקוס •מכתשעמ'זtיודדה •בוכאתהגדהכהדיר rגגסזגסמגןונמיר rדגפ"קגרתגן

t:i ני •טממגרנרלאוחוא )שם(דכתיבחימנושכינחדאיסתלקהיי"גטבגרכגיגיזורמסירמגממטווt:i וכנזגמfבדבר :גכר
סיסרסמטמכמגמ-סtררנכרכrכי •טממהגידכידלילהותרא )(שם •מעליוסרה'כיידעמייןrכירנווגין t:iוכ t:iסיס t:iכומררכמרו
רiכס t:it:iגנימסרוזו "י::רוחממ: Sנממ[חנן](יוחנו)א"רידעחמנאלבוכלאתלחמי t:iממכג,גמינגיבגכממורסס rמררס

גכוומו •כפגיומקשקשת :יככקגכככידעהאמראבייאמתדבריניכריןא"רגכממיכקמןרקtנמרימייטגס rוגיין---
לל ~ללרערומיממכfכקטויידfויגfכוג'עמfו היםאנזירכי )(שםהדאמרכיוןח /בטשמיםשםמפיקאדצידקבאותורי t:iדקtנגכסגמזגעממ,סדגריסממ t:iס
בדבריחלוחציקהכיויחישם)( •קאמרקושטאודאיתא t ~'חארמחאניגמוממג',מיסייסרמ, t:iיטמרגג~

t:i גמסייססייוכסמסרt:i כירמרrאמירכידכייצחקא"רותאלצהומאילמותנפשוותקצרותאלצהוהימיםכלרי"כ
תשתיואלנאהשירמועתח )יב(שם •תמתחיונשמטחביאהגמרבשעתנגס t:iממסיומרגסחסרגfו,ורfוי
טמאיםדבריםהשתאעד[ותוטמאכלמאיטמאכלתאכליואלושכרייוממנעומחממומרסוfווסריגמסר
לל ]לנכמטענכמד~מגfכוקנכסעריו 5מ,וג.;רגי היםאויבקעטי)(שם •נזירהאסוריםדבריםאנזיר'דבייצחקא"רהקאכגופי'קמנכרסמסוריסדכריסמגfכקמנכר
הואאמירבידבייצחקא"רוישתמיםממנוויצאובלחיאשרהמכתשאתעמtננרכרמיוסהיא :וק"גרסווי
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 ][מחא(אחא)א"ריב)(שופטיםדובמחנהלפעמוה'רוחבותחלשםכבכרגרחיוסםסוfומו 5נבגס rגבגגיוכפרט
ללוכtנסזכמורגכזויכסוכמסרסייוכעממ דכתיבאבינויעקבשנבואתוהחהיום)(אותוחנינאבר'עריסrומורכrכימ Sוינכגדגהיככידו

שהיתהגמלמדאמירבידבייצחקא"רלפעמודרךעלינחשדויהיסט)בראשית(גגrוימגfכגסגוס t:iגככגfכונכ"גגו'
כח)(שnבןחהתםוכתיבלפעמוהנאכתיבכזוגלפניומקשקשתהקדשרוחנטון t:iכ I/ובג'זוייוגמגוטכוס rrוסמור
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ך~ייוכוכוכמניגרfכיוס t:i t:i"rומגינס
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יוסףעץ
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רש"י 20 מדשך,/'א



סוטהראשוז~רק המקנא מהרש"אידף "!'רש
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וi:רמט'וכ:רוכגססמטגוכיר"מומנכרעצומשיפיללאדםלונוחיוחאיבןשמעוןר'משוםיוחנןא"רלהואמריחסידא
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)רמ!:מגי וf((('/ירfומגידימגיfוסי:יונט:י:יככינכומינכ"מגמנכסנ-גיסנכגזוג:יגיומרויקריחfוגfכסיגססקורמfוגר:יס:יי:ינכוכס!:נכימיויקרחמקייfוכגfוו Cזרגגןיס

ייכfו"זגמ"גגךג"יפן)ויחיינכזומומרמג'דףגכרריסגנכיגגרהימח:יקור!:רומגיריסנכוגריס;:ימגיכס Cסנכ!:)ופוכרקfווD)רררסמוו r,cככנכר וfג::ג'רס' CCגגמהריס
יופי .יקרגוגגרימ,גמיריrכקוfגנככ pגמסינככיס::ככוכfוולאחר : C 'נככגיfויסוכנככ"ממר cנע,גרוגווגיו!:מו!:מגגוכמrכרגיכרג Cונכיגרגגגפי)ויייקגג :Iמי :Iקסרימ

מיס tפגגמחוזמימודוזזfוכורי:ימגסנכ),גגביימג!:ככחמגסייכמנככמ Sננככ י,, 11יfו Cמסי .גוגגסמזווומגיונכוגסגורfו:יוfו Cעוכסfוג 'ר)גטסנימרוכנסי)וכורהו)ועיכסו)וי)ר
גגכיומג'נכזףכוכחמ:ייזכ :Iמכפ'כקנכוגד~ימfועננעממטמיג'גכוכורfופ!:רגגממומוממר eכייזיטממימט :Iזיזטחירמ!:וכעמגרכסס)רקיימ iמכנככירזמנכרבז)ודקקכז Cו'
מי cמסריופי I')מור I')בסס::כימכ)ריוסהרבעיסגכגריוסמרגעיסב Sוימ'::ופנ:מיומחרממגנמיכיכנבפוכזקכומןי)ר :II')~פירמrויחפוכזקנמ'רגסו)רכfויס-1'כנ :Iמ

כחממכס :It')ו)רקזוע)רר)ר I')ז Sנעוממומווכמ)רגזחנ)ריס)ר :Iעז)רנעוממ)ר rכיססמימ :Iוסמגנממ)ררמימןנ "וIS f')רו I') 'ר)סכמומיגנונסנfונגיוכfוומי)רי)רחגינמס
כ;חיומ)ר C)רקדוזכזקכומומנכ!:נגריגנכודור)רחפ(נ I')כז Cנכ' I')גברועס)רר)ר)ר Cסקרוגב'רוגןוכגרג'ןסיוגןוממוךמרוניסזמיסממיךfו(מוייוברסכמדגר(ס cכמ,ןגי
 .וכמכוגiגרוכמימככמו Sנכהקטין :יקיכמיס c:<פגכגזגחוג'כיגבר jגגוכירנכינריס I')ממוכקנכ:יי)רfובר:יסוכר f9קינכג)רק iכ 10מ 1:יכ cזמזוסגרחנימ I')יירfומ Cכר-
ה cנמפימככוכוfוכי:י Cנכו::מכיכו:יגכחכמנכוריכמוכפינו!:מגגידגרוגמגפיקגזכוכיכונכיגסמגגרוןומי,כfומרוכ:ימווכריסו:יסגריגי;וומכורימיס Cומכוכיס:ייו Cוכוניס Cי"
l: וגכ(וfכוC ויי)וירכוfויקרc וכס'נ!:סםfונווכריגיןנכיגסfכנימרfומרזר"'ר~וfוזסנח :רגיפררטזfגI: בכיפיכS גבכמיימוC מוc כגירופכייכגיןומגrפכיסמכגיוגי .גרגיס
גסכ"דריוגדfויממ וfי<;סנרfו,fויגכיrכדףגגיוככודמיממדמיס P!'י :Iגfויגוסוfוחנירוסי" Cטנדכנכחסfוגנגמ::כונכומ,ככומנעינכמ!:י-ימויעגנזקמנכרגממימגמfוםכיגמג

 :וכפיסוונקיחגרןדממ.גמfועפיסימקריזךרזמחייוכרוכיעיזז~ורוכיכסוררכן'Yנקו"נימוי Pונעסירוכיו I')כי;ויו C!(ידסכעעוגס:יגנוגריסחמגוכ"חגינפוכזקס Cכחגרסס
כר I')כ I')ממכשיצא :נכ'גנוח I')כ Cויוכרכננפ"ייקנ'ססכז::מוחגרססז::סקריfכ)רז:נ
סממכיריחקןםמfכנגfככגניכ'כ rרז::ייסטיימ"גנס)רסימכיסכמיחקו cגמכממניוכס I'))רימ Cרחיקיםמכס Pניכוסמוןדורממכ)ריכח :tמכסמכfוןכירו rכ)רעגנסנממ c ' .וכיזוד
::ריחקורחוקיסימכי)ר pיו I')גז::fונממכיוכס IP')ט)ר'ממר:נt:ימfוכסגנ(יוכמנמככחfכמיז::וכופי ח,"כגיחדfווסממ I')נמכממכ)רדודיכמונמ qר cמ ::rכריוריזכקןמזוסוככז::רסומ

גממכי ftiוכ'גידזודז::ג!:כפכנכור Cכדרויי!:מדוסממכומ I')כעמיד e ('Iונגון cמנמכמסכזורכררוכז'כג ::Iויfורוסfכמכסוכ!יעמיזוננזקמווחסמן I') '"סמכמסזוזמפכיסוכחכ
כ cגפסיק rוכרמוכחמרככממ!:עמיזזוךגז1כמוקירגוגגריחכגמייסימכיסכrומרכמרחקו Cזגרrכוקיסחכסיוכמנככסrוכזמייממרמזכ:ירגווגק!:וזיזזס"כמגנגזיוגוויfומרו

גיכ, Cגמוכרנכס:יגמיס :Ptסכמומיגמrכוזרוזממרוגגוכ1יכיכ)רזגרי)רקגכו Pוככומגסמז::ר cכfו'כממיזככוי"חג "כrכ::!דוז Pובזוכנכגדיז 10כוכממיגוגמןג!::דוזממ Sכוי:ייח
סיפיככfודסכובוח :יוגיrכככיכגוכגזיכמיגןמס)ריימיםגקעכומיס Cכ1""זקמי ' Pjדי Sגגימסוכיוכמיוגוי Cמכוfופכי cגימג:ייסכמכיונכמ"ססיכוכיס!:כמרחקונכ" Cגחסרימ Cע

גז"גיסזגרריrכקסנככמ"יכ Sוכ:יוי!:יפוסיסוד"ו:כrככומומנכנ"וfכזרג)רכ"יכו oo 'כfו I')ייר מ,,,ממכוכיכונומרנח cמסחסממר " CCחזכמfויסוכ P •ווכי cכח ( Cכככמיןנככמו
עיס hווכגנוכרמ:ייח!:כומכונימווכרמ I')ז"ריגןמסגורמןסכיכfו"כרכו I')םנחכגפורי:יודסכיקם Cככיוןוז::fזוכגך I') וr:!עפכיוכ:י(גיןם(ממחטירומו(fוע")ר :רחמ:::יגמרו ר:: fDו

כו

א"' I • 
נלוםאוצר

הר'שאד'ח.פ ]~נ
פרק .נבריאלבא

 : )fו'נכ(עז'וה'ב
יבIב'ד'בא :1ש ]ג[
 : )וfינכ(קיrכע"פ
 .סןד'חשם ]ג(

II מגחתכלתדק)
 :גנ'כ)

----
יוסףיד

יע"נרףכוגיכ"א
 :יסנכי' Cל'יכקוע

חינככוכמ'גב
עינסזכמווכמ

 :גניגמגנרוכמ

~ 

גאוניםחדושי
'רt:מכמכןסיחזוי

רוט I')נ)רמכוימנ
נfכוfויכור Sגמממ
::וסמנממ)רגכחוסי:ר

 ;)כ j; cגחוכ:יס "'''פ
כוססמrכדיוכימ

 "'ר)יםrכמןו"וכנכס
הrכמסכ"ו Pכג'כקי

מיסוכגנס"ומגכוו
כפ" "::זכC fםמר
ג'fוימומז::כfכיירם
fכ fpוכככמעfככfכ
 ר):!כנ::זרק " rג

יגיעכגמ'rכמגנריfו
מורסכומנכוידמוחס
 C!:כנככ:יןכחמ"י)ר
ןמח f('1כגכגנכיו

 I')כזחעמכfוממזרו
ככfון)רי)ר מ'::זכנוס
ומ cכפסגכומטוס

סמכרוממנ)ררוט
"!:וכfויסספכי jמכיו
סריגיוfוככ'כ

יכו"מ'Xל!:יממכיכימ
יfו Cנכ"ר :!רפמ::

 " Cנכ Cסוחפסגינכיז
 " pמחיגמכמגריח

רר:ייסמממסומככ
מככיסנ::fורימניע

גכ 1ב"זגמיגגיג
ככfורמפכמכומו

כ"כrכס "כגררrכגנכס
נכסנכמכגמימנכמחי

כייק"כוחיגירגנכס
 "יסודגימככfומ
גנסכ:י(מס Iוגו

' C ונfורfסי)רכיו
ג'כ Cנדרונרגfכני'
C עC " כfוכגריfוrזכינ

 ,,'וfרfוין " rמfובכ
זכומי'גגמ"זכוכיכן
ככfווfוגגגוגקרמ

כגמ"מ fpוfו;כ
 ,,'ר)ומיומר:יוח

וככמוג(קנר(קרמ
fוממיע C)רוfוסמ
 ,קכ iח'י)רוד)ר

כקימיוומזכמינ
fוגחגוכסמ!:מנכ
כפיו Pכ"יומ"רח

כימוז I')ס וf':!ר"מ
יו Cועגגכ " Pמ

זקמי pטר I')מממויז



 22בלוםואזר

'ייאר'ח Jlסהרנח]
ערביפרק ,תאח

 :ח)"נכ(קיiכפסחיס

-~ 

יוסףיד
ןפ'ר'פפר'גא
כ ....פיר'ננו •סיפ

נכ'יגעי'ס'פג'חג
 :כחי :Iיייימיגןס

מ'בנןוגיכימב
P !גיבנ.נכנ(:כדיי

בנ"!נ :ג'עןפע
ןגfכימכעפ'ג"י

פ'ג'חגעיפ <חןמ;::
ן~יע"ג'פ 'ןפ I 'ג

כר"גמיגיזור/;ס
O יג': 

.~O'--

גאוניםחרושי
I: גיי<גחןרס, 

 ,, 1ןמייס Pחי Iמכ:ר
דגחחזוס rממ

ככיחיי Cחחממיימו
חמי'יגסג(חמ"
כחםחיכי(קיחין

גקיחכקימיןכגמןג
ג<מי' "'"<ח

ןמ" <'גגמיןמר
כזר~נגחורס::;כרסמ

I: ומייסודסר'כf
חזודיו ! PPמפיגורג
כיחסכחןמרוגכ

ייגרםגמכגמייס
(סרמימרכייסוד"
יר lיiכ Pרמנ P 'כמכגי

מןעג pג"סר"גימיןכ

זנiכדרין PPניקrכ
כקימיןגידגמיג

חכגריחימ Cכעיכח
עכסרי Pזו'גמ
C עC ח«ייחסמחס

יענ Cכעככממ"
p נקiJ כמrj כרייrח
כרמ"גו ' pכנככנמ

ס Iרמממרריננככ
נכנח' Pמכרןס"

דיז):(מכידמסכגין'

רש"יירףסוטחראשוןפרקהמקנאמדרש"א

 ," Sכגסו~ויננסיור::ומסגונונח::ו tiנ!כיגופגיותככיוומכרף ti ~נופרככרסתבורו ti1סדקסיי'גרכיסרכ::וגר .רג' "גמהכר
רו tiכ'נהכר :רסנרמתסיממנכסומכרף t:iמכמוומסינכס::ורכרממיוסףגיערףכ tiחו::ויס tiס Iגתוגמ , I/ככמביוריוכ::וסמ tiפ tiגנככר::ו
טוכוככו .ירגכסבא :רוסו i:!נ'ונ::וגרכוןכגכר 5טכדנר .מגיומתיין"ר::וטגכר 5ג i:!גכרנגגיומותוריוכתסמוכרןגגוגכנמניוככר 5וכוי::וס

 :מוכרסי\כגמ .ויאטר :בככ,סגfווrכfכריסמףטוכfכוכבכוגרמסימנכדיכמגיןרוכיממזכסככ"רfווכרוגזסמ 5וגיוכגוזכסיס jפגוכ"טכוכוגfוס
וכככסיטכנזר,בכגווכיסרגריס •כבושיםגכטווסזסטסגזכוכומףגו' Jחיייס fבכ

מנממת Sנר tiמפוfו'וככגיפו Iוכמו ti'5בהכרלאביובישראנהכרנחינאברחמאא"רמגונו'כמגסרמכו 5וכומזככממררניס
נורבכע)ית ti(כרמגרגמינבכירסר::וחכתונתנאחרכין)(בראשיתבישרבחכרבשרוחןגי::וומכירסרססמוכורס ו:: Iס tiכרר
ירת Iנמסררכריגגוסיפ .יסורסמרי::ו " "~ l/וקו tiבכ tiוכ::וו tiבכ!כיוובכככססוכ tiסrכ
 jנגוכסס l/רקנגגטינ::ודיגוכו Jמכלמינאדגרבשחדייבהרכלאםאהיאבנך!כגי::וכרגו'כקס::ווו tiנכממגמיאו

נגרוכמלשוזאלאנאבאיזנאהכרוהפתיליםהחותמתנמומומגפורמסטfוףר"כ •גו' Jנורמ
עיניךתעליםלאלבוראך[פני](נא)הכרממךככקשהלואחרטכקשהבכריס::וירטגמגיפגסיוככיווכבכטסנס

(חמא)רביראמרהיינןממניצדקהויארמיהודהויכר ) nל(שם •מנמיססיוככיורג.ירוטכמנסוכבכטסנשזכו
והוסיפוזכהבתסרשמיםשםשקידשיוסףםחידאיtבמעון ר"~~ביזנאברחנין tiנrכובכיפ' , lti/ורמוכגיעיגיןמתבככפ ] [ומנוככר::ויורבכמ .1Iי tiכורמופגי::וכר
יהודהשרמביהוסףעדותפא)(תה'יםדכתיבהקב"השלמשומאחתאותלוטמבכרסככ"::ופ tiגפסומב'ממנרומג

שהודהכיווהקב"השלשמועלכולוונקראזכהברפהםיאשמיםשםשקידשכוכפרעור::ויfכוכו jיריגג.וגרגיוכוכגי
האורמזכניהושניחרמהצלתנאתהואמרהקולכתיצתהממניצדקהואמר'~ורסויכר :וק'<וגס::ויובככוריסג'

 •ועזריהמישאלחנניהנ,ינהומאוהאור Iממכניךג'בזכותךמצילשאניחייךכיסרקטיחכרחס •נו'גרק~ויחוכר
ל ~~~-~~ ti כבושיםיצאןממניוארמהקובתיצתהידעמנאממניצדקהבו'יסור::וויכרוסייפנו'חמיסמכגח::ו• 

ולאס"נרגמרקרמימורמרין"מוכו tiנוקרמו
גוכונו'חוכי::וויגר::וגמכוכיכוכיגמג ג'/ו::וגטוכוגירו Iכס::וגfכטי'~רגוכ::ו/ג Iמקמירקרמרריטממrרוכיסודfכ'ר::ומנו'רר'י\ 5וימוכרויגרמגמגוכגמנ
טזכ"יגוכו .גו'ט"טטקירטיוסף :סקנ/סובכ//טגטוכויסורסקיומגמוגרמ fסכסי\,דסמטסטבככגו'חכיור'דמוכרו::ו'יכודרטוובכ"גרקרמגריטמ

חחרוכסוכס'חוזסוי"סטסחותיומגויטגוטכזכוספס~סןוfכמטבכ"יוכעעססס'גוכוזכוסףגו'רגרכיסגחיתמקייגיגח 'Vטוי~רסףבכגססרותמ
ערוזכי::וטנןכיכווכ"טוג'פוטיפרנמטמגננכגמ i:!וכנכיר ~,גי~וסףבכרוזכוגו~ק"רנטס ~ח, 'ו::סיממחיוכ::ו 'ו::גי::וויוו~טסבכיקרטסfכטגטס

,מגכורמןפגיגסרנו tiכוכ"נ::וורממו ti/lti tiסקיררסייגו .וג'/ס lti tiסקיריהודה :ק l/ורוומס::ובמיס::ווכrכוכרי::ופ tiכנקוכו ;;Iכוכ"נו'רסג tiכ'
גו'כיפמrכגסגחסווירר tiנמסרסייגוrכfנרכבכגיוגסובכ!כרס '"ימ ,<Pכפרי"ס tiקירסריסורסכו'חגמררכסןגבכימיiומג f/lורנפ'ורערג'תבכגיס

 ו::וrיו::כמנו'מזגמורס!כ::ונכפמעבכפס tAיוסנמסמוכוכוגמג::ורככירמו/ב Iומבכ .כו'סקב//::וספעגוגגונקרא :כ Iוק/מיממוסמרסמ/כ 15ו t/lנכ
 , l/טנכסורמסון i:!גנכגג::וורוזככוספזכו::ור' ו::/ I 'ו~טסגגנוטיטירסרס t:i/lנכסקכ"::וטג"ו tiנכגגונוגקרותונפיסםפ , Iסט'מגגמור::ומנמfכומוקורמ

ק Iפ/גוכפורטוג'יסור::וסורמ::ו ',גג,י::וונכוכרו m::וודזכפס::ונfכ::וכמוכרסוגוגווגז::ו ~ 1 /כי"iטסבכגוגגוגקרומווג::ווכוכ,'רק~ 5טמוכר::וין..רמ::ו
 til'tiקירטי::וורס tiפ i:!כ::ורוכיוו .וג'נגיסגי i:!ומוכרכמ 5 ו:::אתהורו"קי::וור~ס tAיוסכו ו::,מ,"רבכזכםגמגוכזכגנמטגסמדסייכ~מ Iנח'רנרגומ

כין"רותט I/tiקרטונכזכו'נ.j iגגרכבכינסיוכגי::וטקירכ '''כב tiמוככמן::וומ tiבנרימ, , Iבכןריפס tvוכנגי::וגי tiוזכנ(רנ::ו ,'I ~ 5ככ"ימסררמ~ .1Iני
פ' tiכוכשרים)ו..נכגסוכוכגו::ווכנמובנרימכ , Iבכ/רי'י!כ tiסוכוכמס 5 ו::ג IIבו::ויס 'ו::גוכוריפ::ופ tiנבכבורי::וורסיסרמג'קרמו וi 'r:!בכמסרכס'

 :ט] Iבכ/וכוגזגוכס/נטכסי tiוכ!כור . '"ק Iג'מ::ו 5 'ירבכנסנא :נח]פ Iנכ/
/ף Iחרייעקבעיון

ככגלנחחכר :פניו;ס(כ'ן מ(::וגיילחןייומ;מככייייג!חחיסכ!כחכעיס Cסנחחזווכסעסדכי;ע Cספדיע;ימלל fCכפגיו:חכו,גכגיר Cכ'נחרכ
P כמc וחמכןגכוf)יג(יסניו::חי!סו::ילגC כמ(חכחחי!כחכסייגיןכי!:ריכי;סיו(חככדססכמו(מ~מעג(יc !כקוI: כ ;'נ ;וכי'סp סדיטמיחיוC ינדקיקר;"ניימ

הורגופכי(חסגיממיסמeחלסיחיכפ('!ס :tכק Jכ::יחכמכחחין ו;:;יכ::וין pגכסחמריימס 5ככנכססגס C ;יוככיחח(כידעיו(מייסףחססו::נחגךכקיכייכיס(חסיכיכי
i'" ידC סןיכחמסקגס'גי!::גייסדי!:זניכגפרטייI חיc דרנחמרינגופיטיפרעמI גגוכומססI דיגירענסחסנירזנניסימססC ס'כקנכיפרפסכרכC כמיכסרכויחמרן
 "יסקגממכורנכ :o'tמחזכנחפכרחנ cבכ'חחמ Pכפסייגמנכניייק pג"כוין pסrכיממזנ"נפימג!חגכמסורעסחיסנח"מחחרר cכמיעקככי rגחדגיי"ס/;יגPכןגזי

חמכמכגרחמרמ cיזיגירו::יחסמפי'כנוומרמםיכורגרחןפכי"רג~ןחמרסזסועכן Iנן Iפ'מסמיומכמפגייסןדסוירד-יסיחגנכמויסי "יפפןג pי'ס'גרגסדחימח
גרנוחכימסממכיגיגחממידנכמיגנומרממכיכרקסייממריסיר"ויגרוגי'כגמכומי Iחףסמיסנ/;סי Iמ"ופטיפרע~מנכו:סממר ":!עמןןמנסגריממרכrכמכינר :!'ר

יגין"גמוגמכמסגרנמכי '(חסממרמיע(ס.רימממחכיכסרנ,יחמרי pגוכידיכגח!:מיכס cנדוככומסגייןרנכסחי"חומסקימרמ,ומ 5קק:ס ,'כפfוו ::וינכ!:מיסכ!:ס
כמיכ'מז י:!רד:<י rדר!:ספיענחמכיגחכמככמידספילוסי"יח ב:: rססדגר ,~נמיממכיס rייע " Cמע/;סיחכפכיכי/;כרחסס Cסחעגפיחוכסיו(סגמימזכיכןדכחכיכמחנ
::בגלכמכיסינס Cגק !:tו(סיחו:חסכפי<!ימס Cjניי! cנחכחכחחיןו:כינס !י:! Iכמחיי pס pניסמ"יגיי(מוו:"יסכו:ססימכוגי(מס Cגיוו"יחייחי Pינ:;כפכירכזכ' Pכ"גוי("גיג
C גרמ,כגןחיסp חכמ ב::י:יקגנו "1 ' 1(עגייגק!:כמדי!:חJ מחריככןחכגיסחסיכ!יסידסמכt: פיחעc גכקכיחרכילוי(חיC כיסrנחc חיןקיסחחגנסכימ"י)fסחחיר ו

סגרככגרסגרנווחחיסס Cכקין P) cח!:מגןגסהכחפגו:יוגכ!:יןגכנרחו:חו:גחןלעחע/;ססיח cפכייס(ככמסייכגיחפי(ויחמיזעי/;עימדיסיסברו(חסיכןעיחריס
יהכמכסמרסגכיכח cטרמןפגיכמכגרממןס Pגגקגימרוכוכסיגסגכןסגמיכמכחכ Pסחענוףחחררקסגויכסר Pגחזכיכ!רנמחכוrכי Cנ'/;נ::בגיג/;גי'ג'יחסכריומ(פכי
מימס :ו' .ס'סקנסנמו pנכניכרקחכזסגפר::<סימ :!יס Pו:קיריהוחד :ממכיעיכיןמענס :ס :Iסמנכמגיףיוגפנסנכממכיססכמגריגסריחכיחמסריכחיי"ו Pג'נסגינסגי
חג~יח Pגפיס :ו'::וקידו/;כידועד"ןסיסיכמממימרrכסמכמfניגןכקרח!:יסידסנזסרגרמיחעיגעסטיחכיסמגירו:מ,ןכרנוחגירי :ו':!חףג;ןמר •גורחופכיגחחכר
יוסף :חכככיכרסקנימרחמכי jע'כ';וע(סמנ r "ס;מחנסיוןירחמגיכחזנרככגסמזכיי
ח Pפו:'סיחגסידקיחדפו:עיסגיוןחכ'ןינדממיס"(ידקחחינקרח Cמיד 'מי.fי!:ןככגחולס ,ו:קידסיוסף p 'לחחלכח rנ'ניrככיןיכדמחיס"וכחזנכיכדקסייחמר'סיזסייכר
עכיויסיחחח('כדקסחחי(פיגךיפמי(ימימחיי rcג(יסו::דכליסכגייגכגידס"נייכידסייגיעככ'יסכמלייכסיקלמעיס Pפ(פרו::ל C,מפחרו::ס (יויכיקחיחחימ(יןלכגיי!דכזס
 tI(ממ'(מגיכססמנימי C:ומ(מי(סנחמי IAר(מחנימג;/;כייימיססמכחי ס,,'כסcסי~ כ(:;יגד;גיעדחניסגימכזו Cככייימיסו::מניחחנייימיפי'חחניכדל'יiו::חחיעכחוכפני

יסייסייגלדיד!cסזכ'ק'כסיף :tמו:כחחימסו::כדקסיקס Pסחעעכיח pבפי:כסידסכחחעיגס cכי'גייחכמיחו:ס'נ Cימפיו(כדימחו:חע Jיג!:זנמסכמסכדקס(גן '(כס c<נ
ממrככ"כייסףקיחודנחסחגסמר'סחיססס Pקיד eיוסף :rכניןיגדקמחיס"ןכר~מרספירכיחחמו:חמכיגכיק"יסידססeגייממדעכי!ססגכגכוחיחח('כיקסייממר
נקרןמיןלמ C p 'מגגסמר :t "::ז C ר'ק::נפיס'כייסףכוזכיף :tנכגטיןגימז::חממחנס!:מס!:גךלק jגקרחיס Cסו Pסקירוס :Iמ :tירנכיכ! ""ינמגירמניי'יסודסגמיסןפיס'נכיסיסף
וחמרימנמרןסנכיכיסממר " pנ Pרייסוכמןכמי Pירוכמרניסרמימחר'נככןמרחפ!:ימגכיו' 1גגכזןמויככממכי :tח"ןסחולמןככיסכי Pןממרסכנמאתה : ~'וקגן :!ינכיסןרס

ניכיכיכוכ"ירוע( P 'Dננגךריס rועמי:::מנחככיסז::כסרורמגגקעממt:ןין J:iר)(מקרקזי::'מנמחייח Sרחמןכךמק"מימגמומעי")ינו!בופחןממן(ס"וכסכרינמח pמגrכין :tממ,ן
 ,יס :eכגייכחוממ('ימחרסקינגמיצאה :יח cחסרג'ב :eייגמירוענ 1גחנןכיכוכינכךגדכנכיכימכיס Pסקירגז::גגריחכ ' Pנעיומ":::מיסריקר:::יןמככיו Iסגרכמו Iגג'ג

יוסףעץייסףענף
נניתכוגכ::ו 5ט ו::{גזגגומטנוועיכן::וכוכעות,וגרןמנוי::ונניתפני::וכוסח::ו ,כחגיייוסדסחחי :e(חמיגמכ IIדקיס cמגי/,יי:וי C '~גסגינחכיוי Cכ'בדברגט

נסרר ....נחיגכמג):(סנוחיטנ//כוגנווכייס,כגימ,סנו~גיסנונוכ::ויוכמ,ןמנויס C ~פ'עיסגיינסל Cג'גסכרעעס ! Pניככיייס Cחמ"ינומחיס Cנfויזויכמ
-' I 1/ 1/ /1 l' 1I _ Iבסיחכי!מג'דקחדמסדייכ!ע'חעטרייפ jיחכ' Pדחחיכמסיס C 'חריבחמנילגווס ' Dנ

 •יס Iעככוי~fוניןרנכיחחח::ו ו::/וי::י~ ו::סק~ ~רחכנtבנכפע •וככמב'ייסירכנימסי cמנכ'י Pגחגרממכיסח"רייכ!חי Pדממייכןמ'ינפחע'נעיכIכ
חנכרסחרנכ::ו::ויח::ו::וסי'חירח Iסגח 5גוכג 1עיס Iעגגויחיתןרנות::יתוכרמימ סמוf:::ס fככירי!עמס pסירסימייסכממ'גמכמסגרכימסנמנכ'עדגענמחףfו

גרמנכחרגיחסנכונ:כינו ו:: Iי .{חגיוסרנכסחו pמני~ tiגיס Iגכ ' 7כג{י::ווו::יזכככירון :Iסןרסגממיגמכחסגרממרניממלסממרזסוו Pיגנע'געגסגירסמfנסכחמן
 Pי .יחמרוכעס::וסיססנוקרסנמנכרס~מ Iוכניסרנ:י,ינמ,נורמניגח ,עיכע(חח!מיrכ cחגיוגימיכנג"כפ!כק!:גניגעבז"{",ירןחמסכחחןממ" "ממ:::

t 



 t;/Ip ;וסוגמi:ירעמi:ירמi:י ;tגי; ;tגממגi:יפסק;מ ;tכןפי';רעמi:ימכמנסיi:ייi:י ;tו ;tוכפירוגרמi:יסןירעi:י ;tכיון ''' Pפר •וג';רעמi:יעודיסףולא

,רבכ ;tגיוןכמוi:יוו"'יגi:יrווi:ימiכיובכוfכi:ירסמ(סוןפסועו;פיממסמנכורנמרמירבכi:י Pומ;מרקרמכובכ;רi:יכסוןימ 51 י:i(כזi:יi:יגריrוומיבכגמ i 'כממגכ
 : ] pבכ"רסכסוריןק"מפרקוף Pככפרטסגי •גו'יסףוכמסמס[וכתיב :וק"כמניס iשכגמכיו Iגlכנכמיס Iסוכמפסקכמוב ltiככיסונמ

י lIגlכוג/סוכןי IIררגימכמס Iכנכפקpגעמפססירמטקכסיגי\ןכ'וגנירמpוכ'ת l1כגרטlכסגמומס/י Iררגיתגמנו'מזות\ימסרוחפרד
רמיfוסומיומרמקרfכ Iרi:ימוס Pכככורמi:י

מ;מממזומיועכרסi:יפררווכlכיגן pמ
גמקומועמררפi:ירטi:ייi:ייכi:יכמור)ו'
מכ;כספסירמעכמופוסקרi:ייi:ירומ,
בכמזומיומוכ pככקעככמזוiכיועגררפסר
גזורגוlכרו Pממנוס tiמכ jזותס Iסומיכו
גס'י IIPככפרכרמסכוןס tiגכפנסיס

p )יגגיזימגיתמניא :וק"כמומ:iכמ
מi:ימרג.יכיסרמטמע Pכפר Pו' ./ס

עכיiכעגויבכגרעכ"גמטמ Iכררכiכיכ
וןכו Pפכפיכיi:ימסמעיגןרמfכ'נו'i:יסער
קמינוןבככימבככרויע(ס Iכררסייע"ג
גכיסכירורסמככרי IIדעגוס fPכמג

רככרורי Jבכסכיוסערערמגיורfכתובכסכס
רנג.כi:יונכימככר pרז"פובכגיןi:ינירג.ס

כרממרכרממכזi:יכמרfככמנ Hמער"כ
גיוןi:י'יירג.מוrכסס'גמ"סזוכקפרק

"יגי pכמ"וכגרמi:יטכעכמרמעvם
יויבככ tiגבכככגי tiגיון'ממרנימקיס
כi:יס Iנככככרוריכג:סכורתגיכו tiגכככייגזס
"'יי ti jמזומ'כמיככומייתןככי ;:tוז"

 iמ"ואידן :יק"כזמiכנוגרמi:יעכרי
כקרמ •סןגופיi:י;גכייi:י pר'רר"יכ
מנופוכן pמורfכםוסi:ייi:ימפורסמ,ט
כמכi:ייftנו mויfכדנכג:ויכווfכניי" Pכפר
גמכסרc:מיכסערותוימזוזגמיגוכמ

רוסגרככסוגכוכ i:!ככlכרו i:!גכתכסגרקתכי
i:tע"יככנופורמו!:i וזוזfיכ:iוק"כגמכ: 

וגן.כקזומfו'נו'נוויככנק!רואבשלום
קרrוויקזונכיrוכקגפ'י'/כ Pררכi:י"נ

 pכפרPוכןיגו Pו iכrו' Pמשרס Pונו'
גזוייומו 5כעיכ 5 י:t:i iרגגוכi:יקrוווi:ימכi:ימ
גת i5:יככ t:i " \1נו'גככיסמו 5יכככומניוגנד

p כוגסגlורוגןIIt:; גע//מפיןיlכ" t:i : 

רףסוטחראשוופרקהמקנא ~ IIרש

שמואלאמרלדעהתעודיףסולאלח)(רבאןויח
דרב[משימהאמיברשוזכאלדרבחמוהסבא

פסקאלאשובשידעהכיוזאמי]ברשמואל
וכתיבלרעתהעוריסףולארבאכתיבממנה

 :יסףולאנרולר'רה)בריס(ררת,ם

 •וכו'בשערונתגאהאנשלוםפיםקאשםל
וטדבשערואבשלוםבת"ד

יפהאשיהיהלאוכאבשלוםיך)(שיבשנאמר
קרקרוועררגלומףנמארלהללירשאלככל
מקץוהיהראשואתובגלוחמוםבוהיהלא

ושקלוגלוחעליוכברכייגלחאשרלימיםימים
המלךנאבזשקליםמאתיםראשושעראת
שוקליזיצפוריואנשיטבריאשאנישאבזתבא
וליראיח)(שםשבאדכבשערובתלהלפיכך •בה

עלרוכבואבשלוםרורענדילפניאבשלום
הגדולההאלהשובךתתחהפרדויבאהפדר
למפסקיהב)בעאס~סיראמ)שקלנאלהראשויוחקז
ראהשעהבאותהישמעאלרבידבינתא

המלךוירנויס)(שם •תמתריובשבקעהניהבם
אבשלוםבניבניאבשלוםבניבלכתואמרוכהיוךבהעשרעליתעלויעל
ויזעקפניואתלאטוהמלך(שם)בניבניאבשלוםתתריךאנימותייתזמי

זןלמהבניזימניתמניאהניבניכניאבשלוםאבשלוםבנינחלקולהמלך
נופיהלגביהרישיהדררברארמיאיכאאידךניהנםמדורימו'דאקםיה

מצבתאתבחייולוויצבלקחואבשלוםיח)(שם •דאתילעלמאדאייתיהוא"ד
שוזכעללמצבתוירראשמיהוכירבעבורבזליאיזאמרכיהמלךבעמקארש

ויקרא

כככוכגנזירמע"וקi:י

 •יו1כi:י Pניוזקיi:יו: mנגי ).'(ככרוג;ר
 :גiכגייכi:יוכט"םרקiכ S סי;'tי:iכi:י;:;ירע
זגיר Pגi:י pכמסגס .כימיסימיס fקם

 :rורסיסגיווגמזומומנגrו י:iי:iישגס
ו pרמס Iס p •נופיסכנגייס tiר'ירקיב

תומפות
ימ t1יומי •רממיכעגממראייתית

v קר')(רףכזוכקממיומ
 כ,,.כ iככיממכזיכfכfככממכמכי I "כרמ

מrכיכ Sממכירtג.מ,ןיכ Sממיריין Pו
' P גמכlרגמככI רכזוקr'JI יןמגכעסי:iנ
חחמ"סכמ,סו p,מ Jגנוגfכסמiכי; Sמ

כו pמrככןכ;כוס Pרמגככסוסכ I/ו'מככו!
i:יובכיגi:י י:iכt:iדמכ"ימi:יסכi:ירנ י:iוי:iנבכדגס

רממירירו..יקיסומיfכ iמכיוiככסמכו
ועווזממנדג.נכrכועכגרוגכ י:iר;יי:i i:!רrג.ס

מוכגממיiכסכמ!ררממוככררפעמזורiכ
 ' Nמיז l/בכבכנרג)כמגסכוסדעורשומ

גי rוככמ)כגמרfוככר ...כfיכינכככר ' Sככ
כככובכיןמין כ...כfרגגורוס ;:tככסיי"נרמ

גfכנמפכi:יכגמרסעיסעסמכמוכiכו
 :כוס pמכעכi:יiכפככ iו,רו"ןעכמiכפכi:י

ס 5ככנכזi:יסי~fוגגמגיוכנוג Sכרג.זגi:ייומ:ינוןטמיג,ינרסימוו

זכר"ייש"א

 •יעקבעיווף l/חרי
ר~מממזקיכןרמזיגן~יסןחחרמיןיןמיירמירמ!:יבמ'ןחבסוףגרמנכרכין~מרזר$סו~מכקרמסיס Cבסמר :!' Cטקיר!:~חמרססיjוסכ'ס ~ :tנכו cממוח~ווסוסיכן.!:זגסמסיוסף
כמעכרסןזוכ1ס tרחמבימסממעברחח!:סרחין ~'רקי~מחירי'~מ:וסממזקיכן~ממזיכןו~גןבפרססימ c ':! :!רוj(::עמיריסורסרמ «iסעמיר :!'עמח tו 9יוססכקרמ,fומי, 9יוס

כנע~ס Cעס'מטרמ,גממ'מבfוכבעסמיעגססימרכננfוחמעיגfומיוז'נפ'גרח,מfובסמר :t:'t!:קירט 9יוסחב{ס,{זוננעמיסוזסננו :t ::זמ Iסבר'ג{כס'בי~רח{~מוכר",מ
ומם!:רגכו!:יסיכfווממכיקו~במיכfוס~סגיכמכנעס!:מיעגסfכסירפר{ח~ממן~fומר~וסוסיפומע!:יוו(חמרסף I 'ח(מיסיסףכ'רeמ(::מןכ~רמ~סיומ ך(::'Iכיסזגסח ~

ןמ,ןסרס!:סימגייו'<ימר<זכיכיססרססכסיגסממרו cע(יסומ<:יכיסגוןכמסיסזזסכקרחמב(נכו :t 9יוסמ J"'ימ Iסבר'כס'גינסתרזסגס Iיסוסיכריימ<סיותממחר~מ
סיו~גןברברמי<מממיגררוחיגמסרבס<כזוכיסכרסד1מירמו::כסמבימכמהעברחמ:ס ;!:מוכיסוסףפזוחנגר"ניםגן

 ;מכי cמי~תחמיגררמוt:סמ'מ סם':tו'מ"כחןמ,כס!(וכיכ::~ימכמף(!:רפסכיס Iר Iע I!:Dמריסגמ"ימן 15סר<::ונכ{רמוממ,fכ{ו t:tניס<כהר jכר' •כון'~מקואבשלןם
l כרuקt סה{מ(רר!:חסI חין ":!יע'פר' I כרק~ I פיסףולאבן ,~חיןחמרגימרI חמר~זפחסרt: מI (כ {כfממסבI ררבסt: מI (רמ,סמ 5ק :!'מזס .חמיבר {כ

ו:יו:מסיררייכייממ ' Dגחמרם tבממ,ו Iמחןמ I 'כ~כים 1רחו:ברורומ 1מרIכjיר'ס'ן~מ :tט~מן::חבמוק!:ייסfכ{חע(יו Iמ :tכזגרמ I 'ס~מכנסס Iמקגחן i 'וf:גייו::מיסכrירכעןנר
רכס,כמכזקמכימ :tבס!:יזעפרטיי •ממככפסק וf{ונ :t!:ירעסכיון ;נזנרסככסjוסניס

ח{מוגוןמזטיםגמט{טויסיגרגתינס D 'ר:!((ין.,כימכרכס I\עברס::ככירערנבעי~סספסיקבחמחרסמימ :tמרסו:'כיסמוסהfוירעסרמס Iכמן Iכיחס ןי::(::ירעס~םרו:
ע~מסקירי!!:סיונגבעסבפ~ג!:ע'בו'רףבגיע'!סותס'כימיו:~ביתומ"יססכיס~חזיכהסרמי~וסימכספסק~ח::ונ'וזכ.רעסג'גזיכחסט~מקו~:<גח'פ'פ::;יזפגיןןרכסוןכס

 :עי!:רףיעסי'סיבמדכמיחמ~fרו'ןממייכיסימ ;:r{םי(גסוכסחסורס::זיכהסיבסומרח tו<ג:<וכססמ::יחיומןח~fו~גמן l 'וfי:!מ ן'ח:!נהוספמממויתמןומ::סיכיכודס t 'וגגן
 <ק::ר:<חימבימ<כן~ס pכעכמן .:c!:בר'ו I1מ::מבמ~כרחטוןימזקגמיבזסמ;סרעfויוח 1ומרבגוףגיב!:ערוכמ~ס :t~סר'ו~חג(זסמ"חי .(מפסקיסבעיפססירfושקל

~מח I1רב(חעיג(וכועי(חב::(וסע{ iרו ~(סמס::זומם(סדעייבחוספוחע"ן .גיסכסמרורימז'דfוסקיככיזמכיתנניא ;כמ(סדבטערןמוגממכ)כוגו'סססידfכ
(רורמזמורז'רףרנר"מבפ'קזחמריכןר'עחםו:ר Iכניכמיבממם~סם Iו:מגזררמיוכיעמןעמח) pנמ(מ)כנמרו::יגודיקרףמ(קכס'ןע'(נרממזגס(מחנח

יוףסעץ
!רככיטכסגנגיווינגנחסגריחמיגמגיוטריככסגגנוןוס!רססטיrו"יר!ר Iכ

כמיטכוטחככיסס Iו .סrרן!רככ!רגככי,חסגרוכוימככייס Iעכגדימימוירככס
 Jוכרגרככו!רועגיויס Iנגfכגסfכטר tiגח'סןכןנססרסחככיגומג::יסfור

ר Iנכ jטגרככי!ריוחטרגעיכיןייtבוס pיכסרסמגגייס Iענכדיגמגיןטרימס
ס Iססכךיטגrר!ר'סנסכגrונסיספןכס!ריIרןמיככריסייוכסכוitיסככןעג,ן

טרככי!ר'עזיסךיסגןסיי(ן .מרחי!ר'יגמ pדככירסזססד!ריג!רככנמ!רסכfוןממס
ס Iפירןטגפיכוככנfו .יס Iגנגכךיסחסמן!רןרככסגמיס Iבנגכךיגמגיוטרמסגיגיסעיגסטיחככריכנזונסיספןגס!רקrרכג! •כמגי

יוףסענף
I כממן "מח:!~מבמ!:ממרמימסר'ןסירסממכימיבח .ממכיךקס 5ויממרירג
ר cמ .:ןוfי~~וזכר I ~ב~~מוממרגוכוסזןס .עינןכ(סגירןמכין Mו:כנכח:גכרק;ונכי Pנ

~מיטסגייכסכמסגרןקממרזיממחוזכררגכרמיימריםרביים C כ:::גרסחגגינןfכ(ס
!:כננfוןעמן(כזומנעממיזסונכ(כרכמכגייע Pנכןמגסר cח(ומר jכוהמחית!:דסמ

מכמןטחי"fו{ונסי'מ Pןגסייתי(מעס'סיכ ו(וf;: .(ו ג:כ,מ::ן(ומרע' Pנ(כגירן
 :יעקב)(!:בוחעיכחכיעוח Pככסגירן

 • 1אבחןיע .רען Iאבשכינ) •שוןעררטאיי! )מ 1מנרתןחס

מדסדגבכככדססו)ו
{פכוס

ייוסףידיב

 :עי)כיזסכסרי'ןא
י:חסי'!:יכ Pיכקוב

.~---~ 

גאוניםחדושי
ערן :Iכאבלשום

זר'{ :I '~מ .מרר
זכ'ר:גיסמכ:{ןסגי

(ןסי:גמ'געו~ס

"כמור P '"סמגבממ
סו:ערסגכיךנעמ

~מדוומנוכו .<גגיו
עו{סrכירי~גככיזר
~fמדנז:ג ,'כ)ידעמי ו

S כסרiכחיימ} I 
 •ער :Iכסמרירס
כמסטר"כןחם!:ר

t: ורfסיסמסנכ\ןמ
במ:קבעt:יןייקכ
כמ m(רסדממ""כך
 c '"כ(נכיי Cרכיי

זסומעעססר~כיג)
i;1 :סיפמיומו

גן'יבכ~מו .רריימ
ו~מגו/,ערו :tק< cו

ז::סיס~רז'כ ,'iכ
גסונוו:ק(ם\(מן
בביננ-.יקז:יכמו

רסככ'ג C '"ג
 •ס :rימ Cןמןרס

)fכ'ס) "ו: 
רחסו:עסבאותה

בכקע:ג :tסכס ,כ

מ~!:ון .ננחממ'ן
ירסמ ('זדנכרסו:ימ
נוכמp:cכiסםנריס

כקינכס!כמlיייטסיס

כוס cכfווסיס . cממ
ון OO '!:מסירמ
נמווחידפ~ער tס

ממכס .:גנקיעס
מ,ממר'fוכרפקי

נסיחו)(ומוסרי'מ
 ·מרנוף :t<כמו(מס
 •וb tרטנכרוגרח
יסכסגטרסממ(מ
(מfוס cכומןענממר

 וc , • },fרמנ!:ער
 ·גיכסס :rנמממומ
כרבריןיכי~ .עיג

ו:ריוכנעכמןו:סרגיו:

 ·יסגסבג(מPסיינ
סרנכיס.ננעטיונכבור

חfווכמימחןמזכגס
נ!:נכרימ(ס :tנמס
גו פר,,' , Cרח

סי,סמוiכ'(וגמיט
וכמרכסזגס.רמייחי)
נפרקיורימומרנרי

גסגיככננדסrכ'
גןננfורט :Xרט iס

גי .פ~יכסכררן
חרtטרסfומנוס
 ·ןכחח'ןנעינרגגר

 ·ממחיופחומסיסכםג
כירוןטעמירג{ומר

ממו(מכגו .כו
טמיממוגדי .סו::נכר

גרפס~ומסיסזfוח
(טון t רפ~:!'וגו

 •טםמt:ימ(רו:יי
 •וכן •ערו tט~ף
פחומסיכססגןימס

,גו'(ןמריו OOח
 ~ 5יכנכריקכז~מ

 ·יכסםגט{מדיכס
י)ו tוננרסין tכחג{



ויאידףםטחראשוופרקחמקגא
ומנסכוסקרמו:י"ק •ככו Sכבכרע"קזכ:שלקחוקרכוככנווסרוrכקככו~וכוכוככסורפס'''וכ':יי:יכ~רזכנרוןו:יכחר ffככככופרסגו"עגכוק:ינעצה :גנ'נקןכ"~נכרריו

 ,לdכככ5מממנוויגככוכייו:יזממכ:י] 5 ~מתנכו )י:רר~(כקוכ'ז:יומ,ןכפירס''''ציח"סו:יקס:יוכ'כמרוןערויכמככנכויעווככרגמיכ
גכוסבזרעווסוכוךס:יומ ~"כ~סכעככוק:י:י Sעיכג.וךכעככקוקייסכורמ:יכחורךע"סוכ'Afירכומככגוננו:י '''מרמסיסרוככfוימ,:י
מג\יסמ:יכfוסגוסי<"יכינו'מקיס"יכיסנעכמכמעס:י 1גרורככקןססוסfומכרוכככנכמרגמיכמגמרמי:ימכיממויעוןרנמופרס'''

P רגמיכ:יקכ":יסגרכרו"ככמ •וקיימ\יוממכוכממכי:יכככמרןגמ"סרסין
כוכitיסכגכ jרכר I:יועוגס ) pק'(מ:יגיסלמנחאמי הז,·/היוםעדאבשלום 'ידלח,ויר,ראמיגמריfג. Nכסתויג.ריוכככיירנכrו'גאוניםחדישי

ח 1 1 5 .1מ ~ " 1 1.::כריגו C(פרחיח רע:יוrו:י ;נרסע;סככיכrו(ככויקרמצב •ללל] IIז:יי:יכ:ירוככרון Iיס;(!::fכנכרונכ:י;נכימרממממרזכירו!:ומ(ס
מכסכוס'ג:יירויקרמ :סנכוענסתקרחחאחעצומרעמקחקחשרארמהימסז\יוחיןכ:יר מס::!וככריןעירסרfכומממיו ר:!וfוסזכרר
וישלחהו :כקרמת] [(כקור):יימגךבעצחפפארנחנינאא//רחמלךבעמקאשרע;זמכסמן\ימקומוממןרמי\ייכימו tJ :קיודו .ענר

n כפממריגןרג\י//גסעכלזמןוםו~~,;'~~מיכסI ~קרממסמגכיכיוסף •כמרוןמבכמק(שנא')ע"א]יא[יףעולםשלמלכושלעמוקהמיס\יי
מrככמו\ייממrכיוג Sמיעקכגססגוכוכיכ)הננימקיסעליךרעחמביתך'ביוצאי[דכתיב](שועררככסרוסממרמ~מיניחזיכרירי .רניעמועדוןג'
מומושל :ריס Sכמיסרמ;ירירמסכתמעממוישלחחויז)(כראוטיתאורטאחחבדברמזיכריריככעכרין iגיגוכפ'וכ'גונכר ~: f6 מ':;;ר ~ג~
 : .חכר:יסז:י'חכוכותכסר~_ורסגוור~ריקשליה Iעמ;מבעצחפפאדנ~נ~נאא"רחברון, :/ק Iורווכ'י!::רמנרנכחג:ימחרמ:ימיגיגנ(חמרמוכווחמי
 < 1נכ:יככמרכמגחוככמוכ"ענכוק\יעצה!:גנס :!'(םרבכ(מקי

נס •מזכמסנכ:יומס:יסרים:·יכג.חיג:יידועטו)(שםשנאדכבחכרוזחקבורצדיקאוחועמוק\ימחסכ:י '//רממוכסכומיךעמקי ~~ו .מ~~~, ~~~~
 'סבכ\יסויסמכמסע~ Pכק~רוקמארמכי •לחסלאבארץזרעךיחיהגרכיתדענרגיייכמריסכיןחנל\יסעסגעכתוסח~לניק!:יחמנ~

מר\י )ר//פ(כמוספממרמ,תגירכיבכמוויולדויר)כיש(והכתיבבניליההווולאבוליאיז:יכוןכןכו ~י~שלא :גו/ iזלבכ י:י~,מססכפרעננולג~יס
 .t"/I " 1" 1 .1 .1סימסגימנס C ;יוס

חוכמבכנפורבכוכממככרממרוכ:יוכ~ Pחרטושמחאתחובחבניםשלשהלאבשלום;יכןין I {ככר Iגי{וי'גככגו,ןככ(וכחמיוגסמדמפורבככומו
כנכרנ~יסו~מנרכיר~יחנכמיממנ~וכככסחנוןבןלוהיה'שלאאבדימיבריצחמאו/רכ~ Sנכ~ורכג~ר~'יגו!::נכיסוגירבענור כ:;!עוגסכ"מר
גןחס י:ג::!ניוסג~ tiניוסנכ~סגפרבכי , 'ג Iנגיוגיםסנ:יזגרrוגויסי~ t:iכחייוזו(רקדק C ' •מריס

טונtו"נכרtופורבכגוrונכרתנכרוכtו::ריrוtוהשורףכלנמיריאמרחםךארבלמלכותירסנכ;סנכוסיזגר,מגגומסגכויסמיגס ~~~דמ~~~~ודוו:~ז
C: במניחאינוחבירושלתבואתורכיירמילייכוכ'גמיליסממלחסרמורכ,נכוגסמדסמ'גבכסi ואיחוליורשוt כ('"כפועורמליסI רףרוכ.וינ~/ק)~,,( 
e: ; לררלס(אבשלוס)ויארמ(שם)דכתיבלדיואבקלייהסליפתכחעמכוכייונכמונוס~יובגיסנורוגסמריסI ירליוסיוסומימי'\חגןP סגכין

ו Jי ,וכר I (יוספי;ובמול::יבכ\יוסקשסווידיאיואבקתחראועבדיוא I , 1ו;:בכימ'קם'מגר :e;ס .1ח " 1מללללכיסגמי .fAבימגתכ-מרמןיסיומכחוממכימופס :Cגי!: :eדע;
פורעוכמכמרמגון ~ו" ~כי\tiג~בכוסק •ונו'באשוחציחוהלכושעוריםמrויסנכיו נ//~~ר~יורםוכןמגיתמ,וכ iימיס;:גבככםכס
 רכttifוינכיסרפ Pכנכיר)(כנכרכריגחיכ "נכrוינממסרגססגיקמנכר i/נ Iו'נתייוממריוסדבכ((מנח

מ~נכמ IובויוסחךכעיסAfירזמrוrורiכסרכיםהטובהלעני!וכ!םשנחע'/נטדףלאמיןכככנגוrוסנכררוסמרסיכוכייונגיו r ו~~~~~~'~;~ג~~ד
 :גיכ"י~ררירגיאחתשעחלמשהחתמינה ~ Iכפרקגרממלי'מומויס pיורבכיוו;מגיוסעומ :I,יד

' C כככסי~סכמגגיתרמולרינויסחסגינוrורוכמכגוI מרחואחוותותתצבכ)(שמיתשנאמר :/קI .... 1לפיכך< ( ' I: גמוייטמ 5מנוגכווונ. 
 '-.f1ו b "' 1 ,רמים{ינורייימקכ!:גס

סרג ) (מרשלללגמכו 'כrכr ,\ע ...מס~ Jג'י'יממ~חינורג;יסדכי~ומ ותכמרכייבאבמדברימיםשבעתישראבהבתעבכוינחו 'ו"~מrכיכ\יככליס ~//רכ~תוס/ריג;ורגיוסמ!:יג
 •מריסהאסףעדנסעלאוהעםימיםשבעתלנתםחמוחץרמיס'מוסנכ~סויסfכ~מן:;ע:י Pjכררוקמ סס(::ג(יוס 'יומ

ףיוס "t י'" lייג'/וכ' ק""'fכחח 1עוכ'רכיבג .םבככג"רקחינו וי ;,..; 101 ".;(סכ c 'זטיירמס
מח!רנכ;נכךוכ~טונ);ןמר);ן ;"ן;)ויוrורוכמכומורריןנכורר מס::!ינכור /:tגפורנכוכrוכנכרrור~rוfכrו"קמחrובגככקירוב:יוfכינכיס ' rנכ!::נכוחכימכ וi', )iו (יונ

ונ~ Pככר:י ;"~גןגחרמסרין iמוסככררממ:ייוחרכככיפילנכוכתרכככרמכ'מ ;/ 15 כfוrי\i i tiממעגממ"ק:ירכ~יוחרוסמרכיעמכגרע::ימככר~/ק Iמזוכנסמרסנויוגס
וכ'מריסכ Pעוכ\יממר~פורעוכמסמרממלוכ~ Iגוכסג\ייוסגפלבכבמלגגיסו~מכלכיקסיממכ(בא//יכ :לע\יורו//קממר:ימrכתבככק"מתיותלמכחמיקפןרבככומ 1 1 ~~~

מיגויכג.לגגיספולבככותומרתמrכרכככ Pת"מלוכ~מריס iעוכ'י'י iמל\ייסע~ Pכי fpככfוסע'ירוקמכחוספילסומ~רגפיתמו~יסרגלי:יסכ/עג/ס"גווגנרמסר
נמר\ייוכ Sמ'יריוגמרנכיססמרריגכור Pגמכמ'יויגמלבכ~כמר~מ"גמוכרעגמ//קכ II ~כמריסעוכ\ירמר~גיוןר'י//קל pומפמrכרבכו ~/ס/ Pמכמןכס C ;נ :I "; סי;,,'
גסנכווממרגמיכרגכרריו pמגומקרמ ' .fAרי .נו' iעכסעכמויסבג,כfכמר tiוכ'ימיסז'יסרמגכ~כתעגכולפיכך : ] jiורו/מרחעג "!'tססרע~ ::!ק J ~~~ס:;גכ ק~~

 :חכככ)(ר(וף

 : Pי\יד

=e_ 

=80-

יעקבגאון
סןכוגס;בכניורכן

 כ:!מ(סממינכמריס
!;:כfומרחהמ!:גככ
(הבכגגו i(פי' '"

ג!:(כטרבכינויסז';כ .
ס :1ק'סו ,,ו

ס Iס .גסרמנ:וגיס
דקמנ;סכeר סו;'::
;סמוכ:!' :cנוריס

ינויס ' 1מסמנמ
גיבכוגר .גכרעמס
מממ!:בככבכמרס
 .נו!:סוסכגמ(סגנמ

;מ :e •;סןכונןכוג
סכרבכמ;ס;סיומ

 .ע;יסינומיכוו;מ
יח :Cקו(מוונמממ
עוכ!:גיכיח,

נממ"גככנרבכמגכר
ס :Iכמזירנסכינוגנ!ו

מהרש'/א 24

יעקבעיון
כ(ניכקגיככוםfומרגיוויומ)ר'גו :!יל מ,(נוינבכימכרורקינסגנו(וס Cמגמפני((ררמ
גיווע;יס :!"מד~מר Iנומרfובכגרםנוממנורעננסיס jנ'מנומוורבכסבכ;יונוקיס
דיחרסנכיכוס Cחנמספככנ:פירגיוחחנחבכ~דרמיסנרחסמסנוJכ C~וס :Iדמנרמזח
 .נוו 5~ערעמקח:שלקחדגיככסנודורי 'נוזסע;סוגןעגניפוגעסיסו~ח ';ע
סיסכגרו :I;גמנ;גכומרנבו 5~בכנ'חגמנ:דקדקוכרמסקרמננימ;קגפ'מיממג IIוגס

גמיגןכ'רנוסנונוזרמוגנגרגידוכמנכוכידכנוסר :eןכונסכוס Cנבכרורזגגיןכוגס
fוסרובכ(מ(ק :Iרמקגגיוגוגרוכמכרי!:,רחימחגכומג::(וסמפניככרמו(רודמזמור

יסונמגספריימחחוגדבכוכסמ(מככרי!ו,וסככממכומרי,ס'כקגגונמו'וגניי
מנימ i 'וfומגיר כ:!!רוfווגמס!:ורףכל :נממיכ(כוfוניבכ(פסוקקרמפ' " :Iגר
ליבכזוו Iניגגנ(לקי::מנירוגורס::גוfוגיוונורסככגרנודס<:גומסןכבכס .ו :eגיורגו

וזרבכמסנמקומימ Cגפר Cגנויר :!רכדג'גוסג;סלעו Iם~ריקיסיסוחוכוגמוגסומלי!:מו
 : " :Iגלסומ iונסנכיסועגרע Iספ;בכגסר Iכריק

יוסף Cסנוקרfוגסדר;סממנו"מיחכדסמ . 'וןגכנו!:ס::<נומיכסנוריססוכונס;פגיןוכן
I וניןממכקנורגסfקמסכדמממרי; :1 'ליסנויסנוגכ:;קורםסיסc גרון!:קסרו!:ינ
נודסככגרנוזסמ;ס ;c ::כוכוגנוגנווכנויימינומרח,ס Iכנטוכס:יןכונגמו;;ס Cנווסמ

מממםבכסדיקח{fוו •ממfכעס Cכנו~מיכסנוכמריסד"סבתופפות :נוימס;מחר
רסגכנזסיס Cנומק :C!:יסרנופמר C Jוגחי:!רו:נונגנ"ו . ס::.שלניעמוםגנסםכי!:מכח
כיוגג'מהרבכהמדחוג!:עכנרניבכ C 'וגק'נומיומרסימ!:בכ:ו Cכ' cמפי(וגוו Cמסרגפי

::גבכסגסכמבכנכןקfומרדמיןכ IIנכמק!:כדסמרגיבכfוו :I!:גיכמנונדקדוקרסרמספומ

עז
rכ/ Iמסרמנסגחנגמו{טונסמדסככגדמדסססימ{ומלעווייג{יגן .{עכרס

יסודס{גן .כומזקחפתמוסננומס{רנכסוסן{טונססןססנסורסמטותפ'
p }fו } S ווסערfו{מניומפrופקסךנרממר .וימוrכlנגןסגתוגתכמסגרכגנ

"שרי

ף l/הרי
נו ,{,ו 6גיחונכרוכזכעניומכחיג!:מוגנככרפסונקרחמעמוקכבכנסססיחכיסקנ
דסגזירס Iנגמכוו :Iסק ;' Iדמונרמסמנ!:;וסידגסויקרח;ומרמזרמסמס :Iזר ' Cגוגנור
;גמנורמויגיסנס 5סנוינ 5ס :Iכגינמ"י~ונ 5ו';קמכוס Cומנ~וס c נוf~::נו'ממוממר

{ו , 5ו'מ 'i ~ונוסונמ 5נוממ~ונ 5ו'נמ"ו~קח~וס Cןמנ ~'סי~ :Cועידגס 5נו;וס cמננ 5ו'
;גונוקודס!:סימסגס 5!:סנודנו::מבכ;קמ"וממ,ונס 5מסינ 5ססןמ!:חסועודגמ"ו
 ;יכיחיגסנוכנסנונ 5ו'קרקפ i1;ק :1כוגיכסוחס::נווע{;נוכנסויקרממנ!:;וסגקמס

סמכגכגי(קמ Cמסכוגזרכח :Iכקמממ,גמ(נוורנרמזכו Iוקוםימם(קממסגזכירו!:;סגזיר
ומכ pמ(מכ ,יוחמסננסכניג!:סוחמבכ Cרמויננfוומרסו)ר'fוןוכקמככימכככרחס
וגכור I1(רוכיח ,'וfוס Cוגנוממד!:!:סו)ג(מכח(חכיכ!:גגר(מ:ו ס:!קורחיסחיו :Iגס
מנגכוינגכיגיגגכ 5כמיג 5ססוחמסמסכןנבכנוקל cממכגסחמויכגו::ממר(רקדק :!'

מונוררסמ'fווכימסגגרוחססימס;נר Cמבכ tנוסנוכוגענוקר :Iחונודנמינסנוכונענוק
ויר",מרס,,,,חומ ; Dגקיופסיפיסיס Cר'~מל"'מסמ,ניוfו Cממדסומסגינ Cנוע Cדנוויכנ
ירע;םנוווירלjממהמקריחס ;';'י:ו;וס Cמניד;סויקלמ~ןנורוחורםנוובככנס 5;נו
מ 5יונוקלמחי!נוקוסנוג~זל!:דרןע;סזססגמונכי rמדר!:י :Iפ'חע Cכ'ו;בכדכוס Cמנ

גיווע;יסםנווכקרמ;סזממכ::;וסירור",מסמקנו!נמיג 5ס~וס fcונ :cןכו 1Cפנוךי
~סכrרמיסדקדוקיסגכ:;מגמfו(מ;וכמ .r (סגו(נוג(ימ~מ :cרי;נומוגוס(יחםכמ

רגנמקמ מק(:!;ומרגוס :Iחנ (:::נוימהו;ממרנגמגוגגןזסגבככי(כי Iמ ,'גרלםוסו
פ::רסיוחנכעריע::לכנוונכגנחגיו '::ב(' Dגנ:רגנכ::נחפיכ eכע:י;ומומומ Sגבכ

'ןכפמקיכ '(כסדודגגנסיסקנר Iג eרבכנוקמ;קמכוס tנfוויממו,נו j מס:::וזסכוכניו!ר

יוסף
ממלסנכ{יססכמ!כחמוסנכרו S {ס{מגמדחו{וס{מסחמלגס .{ממסס'מ

נלמזומסלניומפסר .וספת'{יססחןחמrו{מיגמסגרגמסחפקחסונל
 p/Iבכ'/מ •ימיסוןיסרמ{גסגחבככנולפיכך : iגrוגו'סם'רוסיסגי r} Pככ'גfו

רrבי)ו



א l/זכררש kיירףסוטחראשוןרפקהמקנאי I1רש

גכורסרוכסוסוכונכוגן t כ)~ Iבוכסע כ);וסנכסג:גוכrכנ;רות 5וכזכנכסס
ורfווסועו P;פו • 1 ")כנוו)כת;קגורזגסיוסף :יוכיס Iסזוסר)כ;גתנכגנו

גןפכוכ)כנוווכוזכננכססו)כנפוכווסףמנוס:רקנורתנכסקתנס tiוכס
זססוחרקרמרבמורוגווןמנ;מחווםמרגןו;מ;עטותטבירוגפו

ti נ;סrויטמוט;~רנכמחווכג;קסכורס
:יסוו ti Iבו mמוווקכרו Iכובגוו mומגדולבחאיואיזאביותאלקבורזנחאיוףס
וכ:יחוררסוג W «)כנוססכקכורתנכוכולמובורףס·יוויעלב)(רכאשיתשנארממיוףס

 Iגוכקכורווסףוונככזכג)כוכרקר~ל

בנרונוססוחסקסנורס tiרמסמוגכוגןפרשים]גםרכבגםעומ[ויעאכיוחא
גרממריגןנו'רגכבספנכוויעגגרגחוכאלאבותנעסקשלאימוסףגדוללנומי

כגכורטכקנרסומנסגס Iונכזסגננכוגרולאיויוסףנעצמותזכהמשה •משה
רסמנכטסמ;מבוגrננכסק;מ tiבנרו;אתמשחויקח )יבשטות(שנארסבישראלממנו

ר Ciגחנקנורתוגוגסוכתנכסקיוסווור)כ'שלאממשהגדוללנומי ·עמויומףעצומת
ס Ciנכסמחחורריסנכסוכומויוס 5

ס Ciנמ mקנורכס Pחכחרנסגסקכרוסו tויקבוריד)(דבףםשנארמשכינהאלאכונתעמק
מססזגסומזסככרונוסווחררגבורועלאלאארסובלבדמשחעלולאבגיאאותו
ווקכורכמ' tiבוכהעסקוכו 5 ~ס Iסקב/ tiלפניךוהלך )נחייטעיח(שנאוטהצדיקיםכל

ס l/חקבקחודווקבורפוגכגגו'זוהו :יאפסךה'כבורצדקך
בגכלא :כ Nוק m5ע)כתקנררמססרמיםחטובחלעניזוכזא Iפים,א IIעיאדףכ ~~~~~~ל

)כסופז.כעגז • 1 ")כמרונכנרמססחראשעתאם ruדדמימי •וכו'
ורמפססגוקחמרריקיס 5סכגזכמתןדט,ובהולעני!אימאאבייאמריומישבעאהכא

גרקממרבו'פבקנורתכזסרזגסערופסלעניווכןח"קרבאארטאלאקתניחטובהלעניןוכווחארבאא"לכזאינו
ח;מטכהעסקט;חנכנכטסנרוגינכ •פורענותממרתוטובהןפבהבמדהולעולםמרהרבאותההטובה

כטנכתמסופחטרונכסוחפטרנכסקום
ס tiוכסוסגבר tiס tiנכנקבורתרוקוס 5סיצחקרביארמלויעשחמהלדעחומחורגאוחתוותתצבב)כשטות

מ)כגכנרפוסותמזכווכרגתסכקנכופופשק
סיס pמ tווגכג"גגוןרערייוכ l/וו Iוכוכרובסעונסס iוכלעולםר//ס Iנרוגס :וק//כגמווסגנו)כקסוכ)כסחססמן tוספיריוס)כרכגכיס:גס tiומ

קרווסוכיfכמכףמרזכוררוף)כוגסגרגתיכמכףרסככ)כ tמ)כ:גוסגככווכת)כגזכזככג")כותזכ/נככזכגותונכוררוסיס'כ/פpו/נוכרחוכרוכיוג.כזס
זכקרפורעוכתבנכרחרגתובנכקרחכסונפקחרסתוס'ג l/וגסנגווס(ממר :בחזקוגוגכיין /"בעכמחררו!כסרקסתססוונחסממח)כגחנוס
מחר;מגיפסחדסנכוסוימרכעיסרורנכטגספרעכותכנכרתחסדסייגוכמכפיס iחסועוטסגתיכעוכסוכנכרסרננכוסועכט;סוסעגונונכרעון
וחסבקורוכנכח/'קfכחרסויfכטעס tiט;ומרוססמחוגסמסגמווסגמכקורוכ tiמח"מזכר;מ;פוסחסרנבוסווחגסוס tiרורמסכסומסק"מח

רקכסזגורכ Ifסרכמזסגכנסזגורוכמסועו tiפרנפי • Iוגומחווrכותתצב :)ק l/ורונכt;סרבועrכוספירכוקעכקורוב'ס/מחמחרסוימעס tiרכועינג.rכוגס

)כבווגקנר tiר iמ tiס iבמסרימניססיס •""גוגרוכב)כמייאז
כנכגוןכוכר"וכגרוגיס ג//כ'יו)כםכקכרכו"דרונ"ר-יוכסכגרוכיס

מםסמכחכוג:געסק כ)~ tiייווסףכרו~ככרו~וסכיקנרקגורס iגני
חחנקכורטמררכמר~~רינכמטוכ iנרח; tiנווחוןרמכ tiנונרוכ ,)'"רם
כטטחוןכונכררוכסנרו, "/עווIכף

גהעסקסנמס tiגמקנורסכגכוררורנ
מוכס'ריו:גרגןאינו. :ס/rיכ/מכמוב
Ci רסובאותה :כומוררוןררו"וסח". 

 ס""וותרו"יסועגיןוכ)כוrכורונ"מ
מרוכסטוכסרנכר~מםחכםטעםס

תוספות
יימרrכ"רובסעונסמרסולעולם

יוכ 5מס)כח//וח •רנכוכתופ

ינ Pכ iטוכס"נכר'ינרוג'יפורנכוכתמרמ
וגון)כגףמזכרוף iירחיגסככ)(רבריס

ג:גוכעובסמרסוכגורעוכחופיירתככו

נכחססנכםסנכגסוררפוגו)(ווקרח
נכיוריפורבכנוחנכרתנכירנכרייןכ"וו

רגחוגסגfוfככ'סרוגסוכמררופס
רקרמסיפחמחסס t:iזכמ"גסוררפו
 :סוםר 'ס" •גחרבגפכיגסfכווכוגסכופגו

חרי//ף
 כc}fכיוו~גכזור ~ :Iנבכיחו~רע~כ~קישfונכמ~גזיר~ומס " I'Cכמחו~גכנבכיחורע~
נכקיס~כ וfו~~~רע~נכקזככקמככמירמוו~ותכוס tמכ~רע~ ~ :tעו ~'~' Cנכוגרמ ~,~
כוו'גכרעכסכ :Iממכוגק~מוע ~ jע כC ~'f ~'::יקכגז'רמכק"סורג"וכנככעקמונרע~
ס Cעו Cכוכפכמ"וגימ Sכומוסג cמכג :Iימיו(מקכרו Cמ"וככעיגמ ~מ"קכ י::גרנמ"ו

עוגסכ cמכרכגזרר fcו p:רממ'מ'גז'ר~חמגכומרוכ~מעמקכר cמ ·כמגמfומ"סקכ
גכ cככער'ומסחטמכמד~ז'נעוסזורכ :rIכעfומוכנכרק ~מ'~~עג~ועכ'ןקסנכוע ~כנע

כרrככחוז'כעו~עכרג:;וכ'קנוזכ~'ו Cופ'כג'ו Cכתמ c 'וC " fו וfו,.גסכקrכ'סורfומ :cתמfו
ג'וכfוזודכ cכעונמוםכעוכ :Iנכנככ"עמוקססכעס'fוזוו Jעוככ' iז ~'~מגגfוכעיכס

כוכ'כ Cגד'נכגג'וח'עונז Cכככ'ו::כ'ררוןרכחכסקןגר'ייק Iכמוחוכ ::Iוק~נכסע ~ככע
גונס Cמענדו Cו'כנככר'ס'עקכככ''רדו Cגד''וכף pג'רנכג(סמכ(כגוונכמווסכנכגי~

(וס Cכומ'ו Cכfומגג Cונככימורע~כו(:רק'ס ~"~קנגזרכ'~ע\נ: Cמעגודורכ'ככ(ס fjוג
כ cמ(רכגזרר cחג~כ~נכממוק"סו'כנגונ C ~~ומ ס'ר::!נכוג,ערעמקrכמומוכקrכ
נfוג'ודווכנכרננכככו~כ:רחז'קכמוג'וכוס Cוחכככזגרזודתמכ~כ'כענכוק~סככעסכעו

קrכ fJכתתס~נככג'ס 1ג'נכ' C'כזר,ממנכרג'ועכנכ(כו~'כז:ר Cכוכו Iח' c ~חרג'כ'עו
(וס cחכרכ~ג'עכנכככו~'ככמוכתכ Cמו ~,~'כתנכזרעוגיחכ'נכ'ד~נכנכ(ג~מכ'

~ככיסfונכרסיסקכרכר'מנכ'ממ :c Iע'כנכככמו'קרחדוד"כג' jנ'ייו Cזכגר ס'~';:
'כזכנכמ"~ :Iגד'~ס'ח~רע~~נכק'ס:<ומג'נכו Cעככקרממ ח~" ::1רכ~רע~מקסי

 ~ Cעו~ר'גמוכוס C,מכfו'רע c C~נכוכגכ~מנכמועכ .כנככג'סנכו C(גזר ~'ס'וכנכככו~
ג(כפ'כסו'קרfו Cוז'זסכמגרכככסכסיומוכ~רג(ס'ומו C(כפגרסן:רחגיכ'דוסוח

::יוחכינככוננכרסעכס :Iעכוס Cחכיזכיכרמזוכוס Cחניז ח'י::י::כמכככקורחיסfנסומוIו
כפיכררןחוי::ייכומרכגיר'י Cוסרי'כמיריקריס'וו'קרחכקודוככו(עכמוכ::יסכיד'ו

 :כוס Cכחכרסגמן:רירורקדמופןג Cכחחrכריס'זיומרכגכוס Cחכ'רסוfומומגכ
ס Cנכ Cמנכרזסקודם Cכיfוכ Cנכוקסזממכנכ!:כ::י •ורכ'נכfורוכ,כדכ cמנככוכממנשה

וכfוכונכרנכוד 9'וס'ומכוגוייfוכגfוומוי'קכורכחנכר Cכ'כקכנוכמעסק
'כירכגכגו כ'~כחגיסקכ'ככ::יסממנכסקדיקיס 5 י::גכסחרכריחנכרוגככד ~::מעכ

עץ
כ~נרמט'יע~ולא :ז IIעת~רוז~ויכי!רככפיונכיי!נכ"כ$ <rטסכינכסמ'רפ

 .גיססמקוסמגמכחעסקנמפעמו .ס Iמרע/עזיףגסחמ Iומ/גו/.מ~מממרו
מזסגכיגומ!":;וכקיסזסגגוע;'מספ::יוסיפגוכרריק'ס 5 י::גפחרג'מטח

 :ט)'/'(חוסי::ימרזגנוכרד
טוג::ימזסדנכי ; I/ו'וסי)ממ/'פ(עי'וכי.מרוגסטונ::ימזסולעולםלכ

חסמס"ממיריפוכל:;ןרגככס tיס P ;זרמ:;ןו Pוסירגס"ורר:כוגחינ

יעקבעיון
נככממיככוסיפי Dיגנסעיסיוכחככח'ס!:כמחחז'וtפינכ'סכעמ Cמוןרמסינניס
!:כעממוןכ'סע!:דרןמ~;:!ייוכטנו::י::ימד::יכינן Cמג'דכחממ'כ 5חכממכזמן :Iרס\ר
ירוסמC c י::ע:! :!'כסכיכו cמ 'וfוfו'כ :Iייקורנככממו(וסוספ::וכIו cמזומר::יייוכ'מ'ס
וfו'ממיקחכקיסגניפמומו::ווfו'מ Cכי cכ'מנקירבוסוח Cסקוזגנכממוכמ::יוספIוvוז

כמנfוממווכר'ס'ומרססrככק'סזעיכמכחrככק'סנכ'מקנקירכו:ווחע::י Cכרנ'נ: rj:חכ'נ
וע 5גנכי cכ' c ~עס Cרכיעכ'ןרקוס 5נכ 5גנכ::י Cרכיבכוכfווrפכמ Sכגכ::י I: cיכ cכח::יממ'כ~

 cו:כ'כ'וגרם'נווחיוק'כק'מחfוrכדנכטס 5בכויככורכ'עחו :Iכ' :Iכמוסיי'כומזו~
'כחקנכקורסכמrכיכדכחfוס •חג'וfומכקונרכזכיוסף : י::'י::ככורן l 5וfו'כ'rכחונר'נכ
 'כ<:רנג'נכ;ו;(ונכר C 'יוכוחק 5 'ממכקנורזגסבקו'עחכרססמכ'וחמכקונרכז~
כ!:ומפומויבכקכו :Iעחומוו'קכרוגמ'כ'כמקגכ'וגוו'::מעחכיגrכקמומוו'קגרוגמ',
מועיכו cכfודfומ'כונכ.ר C ''ועוד!::כססכ::ידוכס Cנכככקרח::יקונר::ירקע'כ::יכ'גן Iח' cמכ

חממסכחסד::יוחכממיסגנס 1 ':!וע CסחרוהמIוחסד וI':!עוכ'וסףו::וכד'עקבג'זfוע
c ממ,וכS ~י::'חפג!:וככמ:כוספ i"י::'כי c כוזזרנקכורמוגמוכו'כסC כנוחכימוו::ימ''כו

חדכנכ'כדקחימע cמקכרומ'גמ'כומדכח .חומוו'קגורשבאי :'קכרגו'כזקונר
כינכודרר,. Sכפכיו ן'<:ושבאי :כנכ::ירו:'מוע"ו ("וקו'קןגרסיפיעכדגמ'כ ו::'כ'מ
ככ'גיכזוrכיכו , ~מכו::יכ'זכק'כסכודחנכר'כןקfומר Cמנכדfוכדק~כומרר Cחס .יחספן

 :ממפפומו Sכעסקכ'~כגןמ(ו~ Cנחיכו~נככז
מגיט::יח"ממר 'ומסס Cכמוטפומ .פורענימזממממרכוסטנו::ינכזסולעולם

גזכ'געונסננר::יובכיהנףחrכד'רדוףמיכסדגמ'כפורעכוממדמגכי
וכfורד'פ::יוכ"ר'פורנכוכממרIובג'רגנד"וו'יכ י::מ"ס cחממכ::יולררפ
Iו'גכמרנכפכ'גסכופכודקלחסיפfו י::ח" י:: Cמננמכםורדפוגמ'ג::יגfבמככ::וליגס
כfומ .rומ ({ממחומ 'כrנככחכ'מועוררוסיספ'גכמ'קרקחמרממסכז::ייס Cמק Cי''מ Cמ;!ר
סויכחסחממחכחכ'סוחמח'מ:ףfוrכדירזוףfויגסגדגמ'כמכ~::ירגכמ cנכחח'סעכ
 י::מו::עכו"חוכרגו'גייז"נזכ;כסוקנכנניכקועם cזח'מחזכק'מו('כנכג'כריים~רק

חכח 'ג'(פדכנכ::וכיוכווכ'fו"כגכפיזורסוכממוור'רמכ C 'כנפ'ו Cרוריכודכריוגו'

ף b'יי
סמות()(ימ!ר~ף 6ננטיסס"יומוממ'ן!ייוףמ,גסכמיגפוינככיתננ!מטח/'ג

::ייחס/ג Iמ .נסכ::י'וס;טכסיוסמססנפרעכמרג~יסגחחוס/ו Cייקעור
כמכחומתזסכסנחרזו'פ •עג"(מר'סנ cסונסממדספורעוכתמזחמרוגס
!:כסיס Jiרכ t::יקנ'/ססענגסז Iע/טעמיסגמס"יח)ו 'וf /'ס;ח tiגסדר

מענגסז:יר'כ'סקכ//סמוכרס tiומס"ס .ם/בכ/'פרמ(כ tiונתן pכוסג(כמזגר
גמוגר

כחנ'זר)ד

ייסףידיב

M וכחונכמIמנכו:יס
עי'ימfוב :נסיי
ע'כ:קסכ::ודריוfויע

".0' 
יעקב~און
מריסומדכרככחנכר

fוככ ;כנכו:::וומ::.רו
 C;!נכגוכמככגכוע iמ

!:כנכממייסו::יממכמ

יוקח::יס'כוממכנכ(
 'וI'סומו::יכfו .כחו
קונככ י:::!ועסכ(

 ·פט cו::ימרק S י::
כfומוכגי!!:מנכמככ
כ Cכעכמדוע ~ cק

יכר~גי~ר5'קח
כוח~תס. Cכנכ

ניוק' .מrכככנכנמו
) C 'fככודוגנכסממכ ו

וסרfו'::וזומוכ.נכירו
מסרןגס ח(י:: "

מריסגנסו::י Cכר'רנ
יוכ 5נכונח . ו:: Cתעכ
 Cע,כ!:וםח~רןנtכ
rככ'כסיגי .ז'ע

חכחוכיכפ'ם ":מ
חכנ .נכrככסיחגי

 ו:: Cננסממכן Cכרסfו
(רפמס C י::זו
 •(ממר •עו!ו::י 5מ

וfוכ"כו'ס/וינכfור
ככמכפכי::וירקירק

מםגרוכ'חגכס
ודר!:יגי'םכעמ

~וחגי . "iנננ'חז
וד'וקיוד'ןזןימי

'רקמכ"כ'כfוי,ו
 ס'י::וכרסחו'נפכ"

כ'חימ'סזיסמגכס
דייג'ככ :Iכו'ק

מוככמודיו .י",ס
 • ... cןווכיכרין

וכדגר;!נ'חיכפרון:;ו
'מינכ::וכו .קכח'

ו'קכרר!:כדרו!:
כחממוfוס .ור'ו
מדומי'בכ'מכ::יכוכ

fונכ .ירו!:ככמור::י
fכונכר'גזר .'מ':וו"
ע{נכע" ,"וו'קס
ירי!:ככוונכ~ .ידו

חמכם .וד'ינק"ו
 •כנחןיכ::יגימי::יוח
כמכפכ'ו jח'ג'
e וכמ::יfכסוכrיכ::• 

 ·!(קוהוIונכ'כ'ווזג
 ·יס Cכמענירורנככ
חרסיפ:כונגי

וגוגייוערכסעוכמ

~ 

איתןהאבת
י"נוכענו~זכרה
 •ופרעוכממנכרמ
יוכ Sדנכ::ימוס'וכק!:י

וoרענ'וממרמד

טנוכממדכבדוכ::י
'רדוףח'כ::ורגמ'כ
גכיוכ'חכףממד
יגכ'ופרעכ'וממזמ
גמינרכוכ::ימד::י

חנכסt:מכסירדופ

דגניומ'רכומfכ::י

I • _ 



ירסףיד

 :,ימו::וכייא
ע'מככערוניןב

 :פימו::מ'ר

.ee_ 

\עקננארן
ינרר:יימסגמנרע
'ו::כסגמוכומוגעג
ו::גל .נו! tסמניוב
.וגסטובבככ .טוב
כיוסמחוסלבומז Cס

גי .ווסח .לבכ
 ::ו,מויכווק Pנפ

מזכויקrו(וימנימ
(ו::מוזכ)(וינמ

כעו:::יrו,(יכיזרו::ו
גי .זכרו::יסכקומ'ן
מןפילו::בכמלס
בחו,מליס .סfונ::ס
fונח .נטבככסבfוחס
ג cמ:י Cק Jגוילמ
וע:י) P (רפע:י
יל lכrווסבנוזכ Sונממ
 •מו::זכוהזכעמרס
ס cמזיק 5סוסוונכר

נפעוכותמסונחממ
לנ .מריס I1jיר iסכ

מיחסככיסכימסטוב
.חנכרחג cכ''ו::ועס

קערוגבככי:י:ייס
גנוזומזיןבכיון

כמו::רנ:יננבנ:ימג
חנייכבכמרס:ירממ
קנ::סגוילתןחנח

" c וסכגס , ~·בכרסכ
מנ iככו 'גספ~וקס

ע,גרמגי,סיס:!סרי
ל"יחכחחריבככ

ח.'רעכעגרחFכנח
כו(מרחנימל,מחנכ
!:סי:יסריו::ניניבניד

גוגי::'כגי!:נני
גרוכינ'ןקלימיו::ניי

fוניוונח .רו"י
מכיכס •נפניווירקו
 ·ככגכי,,,כגנו

כליןסנ!וחרלבח
 ·מיכנע oנ::'כrכנסוג

"8. 
איתואהבת

"ייריניוח (Iוoר"דת

 •רסיגסוכמלריפס
עירתו::מכולחיתי

מילנסי ' Pו .rכ
נזכיקימיפיסח"ס
מססו::נע(סיגזכג

קינמרחיזכמ:ימ
גני )ני (I "(דף
סיכ Cמסכירור
מחות,נסמ;::"גס
ןכיסחיס (Iנ!כמ«

ממזכיסבככמזכחנח
ירייףחיג:ירגמיג
ימיגזכגי'מכףחזכד
וסזקר'יווי}ןמסיב

נמרמח"ייגח
נמרסחכחבכניומלפו
ממו::ונכליגכנסוט

 ·חינמגמנגיגוס
גיגרגהכסמסרונ

:ימוסינבכגיבנג

יאדףסוטהראשוזפרקהמקנא 26 י liשרא IIמהרש

רחוקוחורנכוחכמונכטחס'מעט::יגי~~מינכוכמיכי::יררטוונככ"נו'וקרמחי::ימ~ווממר::יכמ::יוחו rומכימורפרע::יכחfכו Sטמכ::יפגfכ::יססג::י
יוכמ Sבכסכ::י::יימ::ימג,ט' י:: tiומבכגעפח::ימגיi:ר tiגיכקמןמר\ס rככומגמכעכi:ר tiכו Pח~ר tג'גגמו tiג::י tiזi:רכבככיו י::יי:: tiגמי ' ti::ימוכגכ tiנכ

ונrכrרכמבכמסi:רכנגומסi:ריחחחומוקומi:רסבכ"גרמכ ti 'בכס Pכננוi:ריחגכיגוכגיכi:ר ti ר:ti iובכ"סגגנבכיכיכמנינ ז"' Dtiיפרבכi:רכמו Pחוfכ 5סממ
 mסירכו ר:I iו::סנכסס '''כבסמדכו::ינכרבכמרמוקומגרנכומרס"גוכרנכסמרמוקוקמנכרונו'מו mמנ Sוממדi:ר"גוססכמ Sכםi:'וגיכססימסנומכחס
גו'מכ:ויןס'נכסגנכ"סו::כינכומכיומו
אסרר :וPובכוכמrכ iממכונכיi:ר tiכrכותתצבנארמשכינהשםעל ][כולוזה!!פוסקכנכןזוער:ר'נכנממסi:ריחכוסחנכרו

כfכ' tiונכיפו ר:i"כקר:iג fSכמ Iט::י •כחכנכ::יכפעםוירראויתיצבה'יוכאג)(שיאדכתיבוקfכמוח l::יחוכrכיומ::יכו י::יי:: ti י:: tiנכ
 :כ)כי ti(נכונו'מפיוחכמ::ייrכו 'ר:iכיייליזיל ItIס _נו'סודוגיג::יג"מגו' 'י:: ר:ti iיבככחגן

וימכורריס Sמנככן •וימזגכמינדלאאוחתח_מהאומר ) (אזותובפעםקרח Iויס"סכמריסזסככוסגיכi:רכמו
 ~-לינדאהה'מרחוקיא)ירסיה(ד.נוחק-אתמו S '::וסכוסידונכככסנימסטסס'כו
' ti כרמגti נכנוסti וק"כ:סn רר"אrti יעשהמעמך-שואלאלהיךה'מהי)(דכריסהמ-הידעותאלכי )כאי(שלדעהנכנכס

 :שלוםה'ולוירראן)(שווכטיםלו- jנאמביתלאדוניה'יעשה )הכאי(ש )*כזסחיכfכוכס"ו •"וגוןסגמחרסוומ"fכ
ושומאלברבא)(שמותיוסףאתידעלאאשרמצריםעלחדשסליוימםשםלבכנכו::ימככו::י tiחירו ltiוימ jjגי tiיבכמ

- f::יורירוו::י tiככוfכ~ tiר::ימכוכ::יס tiכוחרט
ממשחדשמ"ד •בוירותיושנתחדשווח"אממשחדשארטדחיג lסfובכריס tiחרג'ננכסחוויס 5מ

ארש(ומאי)-וימלוךויתמתניבדלאגזירותיושנתחדשוומ"דדחשדכתיבויקסנכרגתיכס tiכיסורייקנכ"סגו'
עמואלויאמר )(שס-[כלל]ליהירעדלאכמא]דמידהוהיוסףאתידעלאו tiסנתחרוכננ"דונכסנכירווסכמזרו

שנארזבחתלהבעצהיל Mדהואתנאממנוועצוםרבישראלבניעםהנהבכניסססקסויקסכסון tiכפריסנזירומיו
-", ,- •לנכגיקמיסוכיסגנכוונכוrכנזירוrככחרס

עבדיךוככלובעמךובכהז)(שסשנארמלה mהואלקחלפיכךעדנאויארמגו'::יוfכמכחונו'עמומכ:ויאמרג l/ומ
יעיו"מ Cנרכוןרברםיאלהה'יעשהלאכי)גוסמ(עככמגומנימ I*)כגמוננכמוגוכ::ירכiכיכוכ'מחכס י::ק~,כו bכ

ritרסוככפרעכסזגיוסכi:רrכוכרוןרגןונו'מסוס iוכבכמנככריןונכיrכנו'כניrכןוכחוונכגוג IIגסרגrכיכנכיס iפר 5גכןרנכקנכיi:רקרfכנכייrכןונמ .בון
 'כv fנכררסוונכ"גננכנריןכנכריכקרמכסמ,ססקריסוכענריןוכענכווככסדגמיכסומינוי tiנס:וומימורמכמריסנכידקר)גמ,רומנכס iקומסוכ
רבניכתויס <fרןכסמ,גנכפורסקכלתןסיסגןבככירוומח"גנכמווממ"גמסמיכסומרנכסמנכןנובכרנכfוכוימנכרנמנכר tiס 5בכסתמכמרגפיקרמ

S נכוקפררגכיסti בכ"נס"רנכבכti וחככti 'כבכנקח[כוזרמס] <"ז /ןS כירןמוrרגחרוסחונ:ויחמחר:iרפ 5רבכןקממחקרחדi וק"כיבכרגמכחורוגונכיס: 

חרי"ףיעקבעיון
ן:יחיומפו::ר •:ימ"חןםמ(וחיןנדקןכפניךמו:יגן!!סנימכרחי:יוגס .ינרו:י c(מ,ו{מיסבנויסוfנeמוזכבנכזמי (מל:!'(כבזרfוןיזונכוזכ ("סרחי Cיג~יפזור!:ויכור:גזרי ,"כ

ס'כרקתתונריסס!::רמומכחגי י:ני,::!ננכפימועגכי:ג tדמכיחכ:יכיחסנל«חכימין (" 18וכ)ןןרבכונת Dמנבמרמרונ:יכ (Iרמרכיסיכר:ייחןכותספותיומ Cקוכסס י:: tקיסיס
fוומרו:::יקנ'סוי'חמי cככסכוימכי'יי Cופרמרבכיסססכייקוסמימ"רס"וקסב ::ס'ייכס Dנממכ!!fכססריגסוכחרריפכ i~בכנ' iגfוקמייסיסוריתיסי"מר;וורוספוח jגמירו
כ cמבכככמ iגמממרקסג'סוגססמ~מכיסנמ'ן Cמ :Iססובככווכית"כמ iמfו'ומסג"ככדיקיסגו:::יםמיירידסמםי'כגימ::ירדיקרמיק!:יחיכמיו:רמכג~פיו Cדורכ::יגי(יסס

 'י::רקמ Sיו( cכfכןמריסוסמכהכיסיפניויסכוכדקוגיריקיס Sסג;בככמכממ"רןנכנד Cנמדל bגדמיורו:גססיס :Iסמ; 1 "רכייט"fוס <tממנ::מגסוירפויגזנגדסזנסובכי"כגיוזנך
 :ורמכממחי!וסז:ג"סןנסגיסמ <1Cוכמלבויסבכסכייקוסינוכוננרימסספוס'כוטרעסcכינחוכמוקמייסכ(יממן,ח .נגנוריסמייריסחויוכנפימיג cמגמקיזניפ' Cריייונרו:
כנסיס tנrככרחכ Cכ'וסגחנסס Cנגנוריסמ"ריכעיכסבחומותךסחססתוסםותיות Cקווכחרז
מיכמחהדמיס cוזכגגנוריסו(פניו"כרס~רםכיזכחינכיוןדוזכק:יומוח(ו::יסבנוריסניןזסזחי(וקרס"ככבנוכסוfומוזכג(פיזול!:ויהמןרנחנ(וני:ימיני:יקכ(זכ :!יריוזכר

גןוחסנבכ(מחרזיפסוכגמרסיבס tזכמ"רונסועג:יונדסונקוםומג(כגורכסמומומפי(גדורו::ונסגיניומרננזיקיסדמ"לימו::מגונחקוזכיזכ cגפרוגסו::יבנוי:(ורנמבנחיןגי
וח(ינמח(ףונמככמוחו::וננ:ירקסג:יונמגוגרסיס Cדוי:ימחנזכ:יגיוס tמזר\1ירח( e 'כ(פידרורוtיסור:יזרגמכינחקחיי'זנןבכ(קטןדמונכיימדסוגמידי:י Cק(מ

חומו"בנ(דיfון'נחמןדלנח(ינ)ןקחיז:יכחדכמוספומרסגיחחנ(ענו:ימרכן(י(ע '"גיק~יגיון iככה(קנורוחיןכיסזכופסוחגמילוו(יססנירח(חגרחיובככי:יוך:ירלנ
עיר:ייינוכווי.טונסממרספורענוזכמרממרנוס '"ונס cכיוסנרפסנמרנכיס'וסחכרביקיtחחנכ-נתוסי' :נרורו:::יוfכורויקו::פילומתרכיססתוספותמקו::יסכוכסעוכס
נס :Iכדיוסחמ'ןנסt:נןס :Iסת 9סוחמ'מכקני-מכקןכ"מרסינו::מונתועיי!ינ :Iק'ירכfכסגסמנויתומיגכיכוי 5ךןרכיכותמכנחז,נ'עפיטרףבכירפסוףנזנ Cנדחיתמ

 :נכ"ו:;ני (Iומ <tיימוזכירקמתו י::(:!ונס :eנגכרסייט
מרנ::יחמלחרחכ mןו::רכחח Cמנוחי (Iכיט 9רנת :I "ייג'רפיעתייוס tכrחכו f'חסרונ .ותיורגויו :Iנ::נrוחרממרומדממו::מרו::חמלהרמוח, :Iורנמרנ::מכוייקם

יוכחסיכג!::פיסוזכ C{עחמלמר:י,,ימסיוכfוכנכדגמינכיכמFכנוו::ימו::סנימייס i: ~פרבכסכחיןגמרחכיכסחרפכיגינערוופ"חrבגו::וחכינרו::סמוס'יכחןנגירופיחמלומר
בנכ Cויגרפו::מבנ( '"י'פיר!:כרגכיובנכ:יו::סיחורכפיימיני Cעוחכי"ר f.c Cסעבככויככי,ט'יזכיני Cבכוחנייחיריכי ·חומרסיכ C Iבנ'בננמובנו!:ס:ייס C:יי:יגריפיחמרוחד

 ('סבריפיח'ירדרגמסמ"ס'ס C:יפ Cדמפיק"מיוכפיכ!:יטזכ"סו(י Iזמנמנמף Cמכסי:י Cני(כרג~יוני(ופבנ(ס(חח"גממ~ Cזכדמ(ן"!:כי:יממירןכחסחנ(יבנקבוינרןספוק
נמריס'י(ןוימ(וןזגמינגמונמנריס(גזכינ ("י:":ליסבנ(זכר!:מ(ןויקסיגחיב::יפוסקקמדוקדז'רבנפ ("ונ .גזירוזכיו!:נזכrכר!:וממיוחר : ("יקירומיו Iגו Cנמrכר Cכןגסכסח
גיכפררו::כח .מהג:יכענ:י:יזכמיגרן...מחנא:וק'כמכירסככ(חףגיזלותיוו::כחח)ךור .r.rקפי, C ,'חגזיבכמובכ( qרחומFכרינןגוילוזכיונזכחרוC i tדחחריניו Cעגfבנכונן eנח

ח Cר'"ייתיןכח .פנזיוונגכובבכמןונגסfומי eזנחככוסחגקסלפיכך' :חמכס Cכענוכחכסגי Cבו"מניכס Cר iנמגרחיחחכוכגרינןכוריניכססכד iממממי,יןות :Iנפנריני
סמגסכיסכביזנסכו (I :!מכרקמיירי~חרקרחריו:מגיfו tפרי!קמקיסיו"גכיססגחוי t tנחומייכופי'ימt:נננגופססיכ Cמסג::ילק~סניחרככ ח~::ו,פינניתןונחוועכורקרח

עץ
ו~ימרנעיסקר:וי:ו~מ::ומרג~יסירח rג ~",ומ"כ .וכ'סכ:ומרנעיסנמדנר

חי'ףי~מע~::וסנסעסריססמנןסמךנרוורמחיססיוסחפי~וורקומו
~::וחע,נכ-מךנרעסריסמנוסrרפוחיסריגיו 5סיומ'מ .רכופיסיוסנחרנעיס

~סיוחרמסדכ"ג ו:: ffסקנעסס I~גנחכזכ,ממדמי'מ::ו!כעמיסטנ::ומרנעיס'טד
נג~חזכדיוס .יוםס~רכעיסוזכ~קםסיסמנןפזכוחימוחום~ממעטריס

וסייטנ::וייסיוס Iמסגחוכמוייק:ו Iוכ .כמכחטעסיוססיינר,םנ::וםנס
~ ti גפםוומיוכו'סיp םכ::ו(מימרס"יי>-' I 51סf ::ו ~ I יעכטופירו!גוס:נסו:וי:ויס

ס~וס f~חרנעיססנסני~ירוסו j!::וכי ''' 11יטכ\וס I 'חומרוסיח .יסי'נטנינ
רכופיסחרנעיסמ~ו'כנזורס~מרק .יוסמרנעיסנ"גע~י::וסננזרמרכ~יס

נ~מסיןתסו Cמג~יר\ו r::וננמסו~כן .חמריוסרקסנסגנ~ריס rמפומס \ג
I ע"נחנחוממ::ומנוחרמטעסנמדנר\וti טדייס::וי\ו.ומתוךI וז\ו\ווורנחייס\

טחמרמסמחורזונזס .עםריסמנןוחיס tJספחפיגו::ווורג~נרrפיסעויי(::ויו
כחינעוו .כזוחיכסמחינםמוםג::ומרנעיסנמונרריעיסיסיוונכיגסזיגחונ

 Iמזמו::ומ ו:: t1וי .םנ::וחרכעיסעיכוחי'סמחתםמייםכ\ויוס(טכ\ויוססס
יס\וחרנעחו .גסס ח"~רק\וי\ו~ח~חרזסכג~!רס\וחמ~תננויס ~מרנ

יוסף

חb 6רוGlםמfור~פיfוו ~"נו\נחנ".,ממ 'גימיממכריססיכמומסע\ו\וחחי~
נז'ן .גגיסגrוfויסחוסכ\ו\וחרנעיסךמג~ימטמעסנ\וחרנעיסעוכוחיגס

סמסחיןחנחנמסמנ::וו rיר\ו rגע~ח\ו::ועכנחחסמסעטונפינמומםפרט'''
 :(יפית)ס'ע Iגיסחחססrוtו"~חננך~סס

~מימרכרי,'(ממסזכיסמ"ויוחףוימ, .(יסייעוגמ,ממורהוהלב
(מנייססמפןרססיוסףעני(יועםימר :tמפמימרסמ~ןיסיססמפיכוגו

כיס Iמ~'{סרפנירמקoמטרטמ"מ~פימו .סמין iמ',חר~מינר "וכ"ס
\וי\ונח " •כנניסוףעניועדיי!נונסמעטנחק mמרךסח\ו::ונונו\וי\וגי
,ממןך\ווסנ,מרכריו ,"עירוחיו rנסכחחדסו~מ"דמננ .::ורמסון\ומ~ורע rמ

וגנס:שנא' I ' ,"נ ~"סממסחדס::ומ"ך~פינסנממחמנ~ .יוסףמrוידעך~מ
נניחןונמווענויגחיכקמממיוממניחי(מו::ומ .ענייןוגכ~ונעמי

קרמחככ .מםיוכחסורןנינ::וו Cימיחיי"נמםיס .ועמןעכייןונכיחונו'
יס cמזע"כססריססס tiטוניןקייסעמיוחסכיניתס tiחוריחטינז::וו~ח
:וחזכינסוכע~כ"מע ס~"(סומקרס~מ:ומ"כ . Iסקט iמ iמתמי~'נוק~~ס

ננמוfונ"ממר'יכחינעמו ,"חמ,חזכ~סנעכ\וסחחינס::וומע~ספורעוכח
וfומ"כ



מדיוש"איארףםוטהראשוזפרקהמקנא רש"י

חססנכגמחובכ"רגו'יחיר !ינכססס\יס'ובכטסרנבכככ~ס::יוקס~כחכמ~ירעתיוגחר::יח"סכוrכג .ס'כותזרגסונחוגו'כ~סגוכrכrיכנכ~הכה
וrכ Ciכעכקרחסגדכרככ::יגכבככחגככ::יrכ tiכקס::יוחכהחכסכומרימגןרגחגןו tiרררו tiגפרכרח::ייני jנחירע"סעג"כוג'ני::ימינעיגס:רטקתו

ככיכעיגוtג.נוחמרימסמגממיע"רעייכירכרירמיטון.,חגיןכמיטיעןכמrכגסיעיכויסגכירכרסומזיזוגמ::יגיכקסמfוככרונכ/ג'רכמ tiכ'
כיריס~ופ~וזורכיגמיככrכרכנדונם :כימכמכס::יגמיכרכמגיוןזיtב tiכררסתיר::יי::יי::ירגמסגירקמככריכ"ימ,ס l/ר::ימ ti "",ני::י

נעינר"ייiכ'קרממסמיכגמור::י •נו'
רמסייס~גחכמיכחrכויימ"~חסגנילהםלונתחכמההבה )א(שמותהצפררעים'יעלובכקס •כמוסיבכס:ותנחכםרחfכת'ר rrכ

גכחrכוכחרכרכטפע 'י::כחסגיכי~ונתחכםנואוחנינאברניחמאא//רליהמיבעי·סכחכרכוסכמה :ככנרוחג~ככו
י]/'[וכבכונינקועכס'/ר י:://וכני'ר Pכ'י ~ל"ורר tiררגיוריעכו tiכוגרכווכיוגכ
קרמי vכ"רורחיכרמ~דיכוומכ"כ tiוכייבאשנדונםנדונםכמה ;א iיש Iשמוש'ע!וכמגסי::ימונכגרור י::ד"ככגרמר::י
סrכוטמיסממרןר:יקכ"::י ' r,"וכמיiככ::יוכיוכתיב]יבאבאשהןדגה[כי )סוישע'ה(תכיבוכ tiו.כוןכטפטסןכסנכי :סרוס
קרמ,::יגייייימימגגוכזכיכ pכמנפכיווכחרבו )שס(כורבנדונםבש~tפה'כאשונו':) 1\-:1גגכ"יס·(ונדונם :נמוגכט

ככגרמד~כס tiמ י:: 1קכ/ vtiר~גחכעכיכחאשכברנמיםונדונםנואו[אלא]נשרכלאת :כויריעקכ iויוכטון •שבלשו
וג.~גיקרחחס'מזכפרסו~גי ~ iמלללל ][

כרוןחםנכ::יכוrכגו'ינחכfוס ',"יואתנחמיכי )נדשם(שבארמםעומנומניאשאיבוד,קב/השבעב
 'י:: tiכחגי tiגמ"נחםכפ;יוזכיעחיסהעולםכלשעליודעםיאינםוהםהארץעלעודבחמימי~נורנשנעתיאשר
פוע tiיגמיגוכחכפעכון tiככפע tiכהםאבלמכיאאינוהואא/'במניא[דן,א]ארתאומהעלאבלמניאאיבו

רסייכוכסfכrכוומרכו tiכמוiכןכוככיגה'וינערלקראתונסיםומצרים )'ךשזנות(א l/וכההמיםלתוךונופליםבאים
חככיע"וע"רנמטימכ tiימiכרכיס tiזדואשרכדנרכייח)(שסד l/מאלעזרר/דא/והייבוהיסכתוךמצריםאת

וחרנוגרגiכיכמייrכיחרגוגכינ~ר::ילבלל
סכחרככוסרמוככעסגנינירוםנופ::ידקדירהישנאזדודהאימשמע[מאיונתבשבהושנישנקדרהעליהם

וחמגמ"םווסכיג~בכננכסוףיר::ינ(יובח!)א//ראבארכחייאא//רנזיד]'יעקבויזדכה)נראשית(דכתיבהוא
סיסוז::יכחרכסרנונעורנןכגעס

וגממומכהס::יחגי!כוססrכףנפסכקככסכחיסרחככוכנרנו'ניריזורכ tiינוכממוכו tiגמ"חרכסומ tiתמכiכווrג.כיףסומ tiגמומר::יככנרמרס
ר Pכגכיגרiככחרגמיככiכור::ינועס t:iני::י i:!רמשרקרמנסחי .וכ'יורעיסמיכסוהם :ווו"קככעומכפ' ו,' tiגפרנrכרכח;מכפס I'\1ר::ינו

 :כ"וקעוכסכ i:!וכו tiיגנגוככ::יוחסחרזעכעורכמ ,,,מענורנו'כיזחrככחנכיגירוכיימיכקרחנסגזונימיגמוסכועוכסנכטמענו'
חיכס::יגrכוניסוגגחור~ס l/ענו::יס l/ר::יfכרנריובכייןעג//כ"יסנק':חrכיס Sורועככורפיסמיסנכמיסס::ייוכחונכספירס/,ו .סןווכפכיסכ)ויסססאבל

גחרכסכועט::יסיסםבכקענמקוסגיגיחיסומכיסוססגממסגפיוסכרחסבכגיססנחיסם!כ::ייסרמםמבכגו'גנ A'וחrכויגסוס"יסו'שוכורגמיגגןבכוגיחיס
רייס S::יוכעגסוכיסגםםנוגיזכחו~rכחסיסתוןחכנו'רי::יס frכוינוחוריס Sנכוי':(רפוגרגתיכחrכריס::ימכריסררפוקרס '.Yננויברכמכגיבסזסככו

וככיח:וחמגחגחכינכיטסיסגככוס ti:ויכנכר\סף{טןכגעוגסנכנוכוככיחמיוכקחנכרי Aווכסמ i:ירמםומר,מסעכרקטנוכמ
,ו'רס •כוו'םגםכוגקרר::ינו'זרומסרכרנרכי :ק l/ורוסיסכנגוכנמיססס tiחגמננוכגסנrככIלו:יוכגוכחוiכסוף Pכס::ייסגמיןנ::יריוrכ

וגחויזרון tiנככטןסוכיחנכ::ייגןירעמינ::יוגחנסנו pכקדר::ירקמ l/ככס"רIלגגר::יח//סעגיוכותכיiכרופסרתנזוונכםררשח::ין:יIל 1\-
יסגוסכוכנמרוrכסוכסמfכותונגגעג"גו"בכנכור:יורושפירוסוגחגוןנכטכחכחנו::יגייגוסכמכחוכרכחגנכ:יגוןרםעמגשוןנכוריסנסמכסו!

ו::יחין , l/בכגגו'יפוגכוגונכזמווכרר l/עגו'כבכגנכמנכסכמ~מנו::יוכורכשכח I:iמ"וע"שנקיימוויםגו'יבכקכויורקר)ווfכ,.ירנכ"rכיננמרח
סרבכ:יע{בככיוחירכוכןקסיר:יכישוכנכסכחכככווכפכעכ"וויס)וו{וי!ג.{ונווכמורעסכעםוrכשחוסננכיגנענורק Sוכשכ:יומנומזדחופרדונכ::י

l:i כיr!:i י::נכגיוכוכחכחגירוכעסומכ j דכ'מםכti וק)ונגרנוכיסנ::יחרכרעגמקוסגכככמנכר::יניסוגגירכסמנעכיכמרקרכוממגסוסקיר:יוכ
"כריסמrכ 1 "ויגערכודגמינוכוףגיסםגעגעוכתנםכונקריר:יכוגון:יימורס:ייכור:יכןגכגרג~ינסיףיסננכיכרוכסרמכ tiיממנטכו I:iכקריר::ירדנ

יעקבעיוןף Hהרי
Iו 5קמע cמוכןכניםפע~tו :Cמtורקרםנמגימ 1 "כסרר~ומסינ cמ ~~י"י~ם"ןס"פיר ~~tר'נכיפססכסרודנינכיוןtו CPן . '"ו~יסמיכעי~סםכןכמ"גמסהבה

וכמחגסג\fומכי(~נרממfו~יר(יכממגמסהנח : ~' :Cגמסרןעיין c 'עסעיריםככבכ~רfו~ c '~גניקמ,רמ,~עםרקחיןם 5וערגנקעכי I:;וכעסנינממכמססנסקממר
כ:רמסכיומחסימtומיכזימ I:;יגענרומר~דt:נtוסרגזירסמ I:; :!קמ 5ק •ר~כ C 'כ :Iכמי!:יעןסימגסוונסףירגסכןילנספזימירגכ!:וןמזגלמספר:סכןכיע~ימיסרנ'ס ~יסיכ
נמירסיממוחרמיקרסזמ,ן~ןמר ,'ל 5cכממס~ימירכ"יכיוגזרמי Sענבכ!:ס"כמפרעtוכמדסמכ)ןועכיניינ rכמרכמ'!:רמכמכ!:חיזלמסר! 1 "ועכסינ rו~מומייעןכ ר::מיכ

(מגלסםכממר!:כןמבכונ!:ממירמסיסכמזבכנדימכס :uרמזילtונרווער מנ"((\נחזמפי~ו~יס"ינבכי~סספריריממירכסזג(עם~וכממגמסקממר"כ I:;ימיכגי'ר~נIווmסנס
ו(!:פמומ~עגריסfו(יימסמממרסר cמכיסמ,כיםררןכומכןיגסמימסיעכווענריסגכזיזכרכימניtומינעינסס :p1tס cמסרככ«יכרמסימ~ C 'כ( jינכ :Iכuנ~י :!ריז

~זגר מ,~ t: j 'וf::מר <'fמ Cמסעוכממיירחסיס(מ מיי(''''ר(יס 5cמסונסמי :tמסרכמכרנו~וכמחגמסכקעינמסיוכ'ס~גםונןספוירגיפןנססנמחגמסרניםןן :Iנ~oסרסב
כיכמיי cנמבדונם :נסמווינימרר cכמעכןרין I:;ע(עןי 5נ~מימ~ C 'ף <'fיעגירס(:יס(מכקעיכינומזסוסיען C(מןנומוסעםעננימוחכפיכמריניס Cכמררזמיכמ
כ!:ס :cכז,זיניוני 5גיכן~ו Cר Cימסזכ Pרפרעסמרגריזtוfויןירמ, .פע Cכס' cנ)ןרמ( c ' כ:;יעו c(מומי :Iוסגיסכי Cכמררזמ,כמ~וונקעמןמ:;מעןחמ~מניסזכימ
:ייינמחכמ:ייחיזוו cגכמחכ:יזפמחכיוומעס ''''ריימיר ו:tד~ירנספןזכמינימע'גקממר

יען :Iכמןכי :Iימרניםןן :Iכ~סםכמי ~'~יסכומכמס .rמוכמרניסין :I (נממכמסזמז-רזכיןןמפ!:רועןיסעםירנספןיח'רון C ~נמיסייס ~מר:!' ~ :tנכו!:יבכן~למrוגרי~ו
t: ~ ':מורכוככ ~מלC ומליעןfו'כ(ונכרכממכמסfוי('כממכמ=ייחרכן~כיס~יfי: 

עץ
מחםנמעכריי~וממרועםמ'סניוסרמיס .נ l/כעססס'ימועכריינ l/וfומ

וסונפ", .וו{ככמכמסנןככבקןכלמושיעם :בי\נסןכמעינfויכfו..וכיס
בהמ :ממוכמגמיסיוחרןכי::ייוע~ייטיחחכמוכחחגמ::יעסרנוק::י ,{ ח{"

{רורמר::יככרכמר::יטמוורררניוםירעןכ .ונ{ורכוכיכו~םנfו .כרוםכ
,נממוחוו::ימת!::יימב!מסנמ'נרוזכfומרימיןח l/יfוסייסיונמכטיסמרננ

רירעוי"נמיסכינמר::ינממ 5כר'וכחרנו::יענממרכירפע tiמfונ::ייס'רמ
במםנ'כתיב :ו 5רנטנמסנריחו'םנמיסייוג .נירס Pנרברטניחרמ,ו
קרמ'ירעוכמססררומ, •סמממרח 5מנ'ניופיסס"חוביס'יכורח/כ Iע .נון

fתסנר "~וf> יכיס/יגינכיירעו::~f> מC נ"tסכטממרמסינסורf> מינ'מר
טקכנמ::ירק .וסמקרfו::יסירעונfוגיוכס <fסח 5ממנ' <f::יןוכי' ,{,fוחכח

כמ\:ר 'לiננfוחנסיכחערומיס'ףונמ~י~ננ<ווfווסיףנfוסממרמכiל

יוםף
וכסרםסנט"פ' i'נב' "וfסמקםסמנימ.ממתמומסע{:אכל(יפ"ח)עטיחי
םמ,ווממיחכםכעחיגי''י rסנכררמעטוחנומכ,נ::ימברססמר <fםמיונ
 l 'וfמיס ~ tiמכוכ <ffותמ;רסןכבועסענמעריסfותומ'ינעו~סמכונ <fמבימח

י'ימס .וכע'י ::t'יירימח::י 5 'נממיג .מכיממח::ימןכט~מכןנ .מכ'ממחס
מע "I;:Iרסנמקןכסינס .סגמקממרמכ'מחח <fומס <fיענ .'ייח::יממחמומס
'יטנועסענננער'ס tiממרין::יחסכםןכס 'י:: cבמג'כגוחיכ <fיכי cמםנםמונכ
מב'ממי!מ'ס ~ tiמכוימימרי:גורסרכי ',מכמיכינקוונ .מטם~מרננגכנ'מו

 ר"'כפרקיfונו • cע{וכררמייסיבמ eוכרןמבימוכפר'חמןכםנמבונמכנ
מיחסוטמ~יכנעסנ SI ,כמככסו'יעו~ססןףערסונןקינימורסגםכתכ::יורנמיס

מבוכממ pנייfוכפכעככר ~/'מ .יעונסמגיfומכונטממ'יסמוןקינמ'י
 .מםםניכממיס נם;,{ P1ינטנמכטנעגכרמביממטטנמכימ "'וf ס'((

יממ((ר'ס

יןףסידיד

 :fו'עז :Iקנrמ'סא
 :וfיעסעס<סרליןב

~ 

יעקבגאו!
ןזירגיר ~ :tכמע(

 i ',ימומ)גמוגכ)ןמיי
'יימיס! P '<וכג'נזיפס

 ,קימ:: י<' 5ממוי
 ,'(,ב י:"(,בכ Pריק 5:י

 ,) cמיכ'ימגוכי
כי (מנ •נדגלפניס
ס)עו(סי'זמז-רו

' C כן'מוכס!וכמ
 :;כJ fממממג'רfכמו
 'rקד'כסמרסמר cמ

IוגIוכ)ןג"מר'ס
'ר!סחכי'הרלז'ג
מירסדוכוכ ןוI;:מ~
יחכד ,(חל::'(וג iג

 i '~'ינןכמ!ססיס
רנועמ~:יעכו::יסבכ~

כוגג .מככיגור
ררומעו::ר Icועמ
רןכע'קtוס ,כע

 Jיןעב,(כ .נ!:נ:יס
חיגף .fונכגיז
 jסכיגיי'סזכומעמר
מןכזלגס(tרע(י'י
 ,::מי cמזכימ •יס
 .נמריס Pעד •ס'ע

יםונכרעסיס

וסז"Iוסק'ערוג
מןכו::סכr .נו::ןן::ו

 .ניפכוגרiמ'עקם
מ'נעמ:נכוימ

 .חןגומrו~גגןמ
כו::;מג~ג~י~זfכמ
מל'סומרגר •סדנל

כעגמו::ס jימ::ור
ס Cמס .rמודו

כנ1נמוסגיו::'מ.ידגרי
'ערוג P'יסחכ rמ

פגע'י ל::וi fסיו::
כקעךגמני/כככור

Iוסזכוכמר 5עfווכ
t: ~ נכC סגן'י~

כיfוחל •נערס

_ e 'C!!פ 

איתןאהבת
fופ(גיכספלירסלי
ןור'סוזס 'רמכמי

ס Cקמ,:יפל ,מכמונ'ס
 ~עוfו'ו::רfוככגכ
ונימסוימ,וכהי::

גיפ"::ייס~ןIוr<סו
 lנסכסרר'זופ(וגמfי

רף(וע" )/ס(דף
רחימנונספיי )ע IIכ

 כוfר:!'ככנררירמ
יןfונסימבנםסמ,ן
'סמככ Pמחרגסס

 cח'fויכסו'fונכר
רירףממכומחר

וסיי(י qמנמסדfוננומ
ו Cרירימרין;ונס
כיוfומסימומככנז

~ C זיייפ .ורעניןמ
fוז~מקונ'דיfו:יסוג

נ::זורtגוד'רנכ'נממכ
מו •רמ~ c 'נכנר



ייסףיד

fויעקרופכסרריו •
 :מיםמ'ר tiנכ'מקו
 :עימסגיכוממב

-=e_ 

יעקננאין
פגנכסמס Sכעסימ

כמ(זfומ .כככורו
נון C(חימ'::יוfו
.ויממרו::ינכונכ(נכמס

ירקומכ"כו' 'י::
ז.כ(םכפכי'גסמירק
נויכמכזוררי(כו'

,מנורר :rמ(קי::רומ
 ·נמניונמז-ריס

נוריסממרסכחו:ר
כזירrווחכמ,מני'

מסמפי'::יכמ י:: :Iק
ירוקירוקמכי' י::יי::

 י::(חכ,כסנפכ"
וחררנמ .(::יכ(ימו

חכ(ס :r(סרמוי
מריןינויסכr:עrו

ומ,ו .גיכוכיrוכזיפס
מנמכחגי'חמרס

פרנכס ( cמס Cקכו'
כיוכמ J'ומכפרנכס

פרסס .rrוחינועכנו
 ·נכמרסזיק S י::רככ
סחר::;מיכסנכרוחס
זכומעני'יוסגכי

מיעמסמג; •מן:ס
ע'כ . "(עיגיו

(נכוכו:סימרחויס
ti וכערנכrti וrימיסננכ

נכז"!כיוכסיומ
נכומד י:: :Iמכזומ·

מסמיכסכינככי'
 •חחמו:נכסיסכנכ
נכו ( ,חימכיע

סגעזויסגגכ'ו:ר'יכ
 ·ס'זיק Sוימיס

קו(קירימ(::רחסיר
 :סממסף)נמוספמ
כו'כמחכ"סהבה
כו'כזוכסכזוכסנמס

נמו:כיכמינ . tiנח
(ודכםכו'(ו:פעס'

ונחרגוכחיגכחרנ

מ;fור Cננכממ
 ·בוכיסוכרוכסגו'יו

I: כנברI: סחיכונע
 ·(עו(סמכונמכיfו
יוזעיסחיכםו::יס
סומ::י,,חמר :כו'

ו:ריכוחכוחיוםכחי
S יסכסכי .ופן

.-=0"" 

אהנתאיתז
 !Ifנסמוס'כווכת
רנוירמכיכחמ 1tכסק

נגכדגסםריסזור::;ו

 !fוסונריריססמומומ
'"ירירקרמו::מירט
 !fו(כרריפסרוקfו

 f!Pוקוו:נסריגס
פכזורו:: tiר(מ'ד

' I: רf! וייריכfכיסיכס
זנויקמfנסfויוכי !fו

כיכריםסכ<כסמירס
ר:'נו(סו ' !fקיסמם

if':יארףסוטהראשוןפרקהמקנא 28 t 

r 
רש"יםרך,ש"א

מיסיבכגזחגמייי •ינכבזיישני :גורכחrרגמ~ • ~ Sנכנאיתה ~ Sבכבמוחו~יונ' :טס '''טר tגפירו~קיר~מתמכנכר tגמיסנו'
יסרמגגמג~'ינכנזויקרמד][ד~יימגרגחינ ~,~כחיר~גדיגטמי;ריפרסחיןמי tימפרגמןמי\ס ~ rגמחמרמ,ןגגמיר~ •גו'

יגו'נמגככידיסגנוגימrכו~כיrככrכור~מנרגגיכרןמסגמככר] [כס~ t:iחגוו rכנכג~ס~יוגוכמrרגככ~ננכגrכגר rt:iגגfוןיכסככןגורמ~
סככנכו t:iנספרי'ככפרסתרעתים : ) rע(rכככור~סמגחסיחrכחג~יסייכמגרגגכיגו~rררב~ס ס~i:זגכג~כחומ~גרו rסרכריסכ'כמוrכןחככריגגן
טסנכגמרגכמיסג"חסיכימי'ג.rכרינכ~ביסוריןכירוןססrכקחיובר~"גוגרווכבו
יריטגיס:שמעתים'בסנכרייןסכיסט~יו •ויחרוואיובבלעס •עצהבאותההיו 'נ"[סימאי]גסגו'כפג~מג~יס tמ tגמ" tמ

בןיכויביכבכימכייס.,ןח Sנכטטמנכוניסוריזנירוזששתמ'איובנהרנשיעץנלעסטינכזןכגנכס~ןמ tמנכעבנכ~טrרין
ככיןמככי~ין .oןייןממסחנכי·רגבל Iפקרמגנכיגג;מ"חיכrכרבכירןןג~נכ

 :~קיכיס~ככ~יג rוחגרככפרסיrכיוסגשכחבוישבובניו[מבני]וכושברחירחוגנכיגגמ"סכירןסגופ~וrררבורנכנכס
כיסגומייסכיסס~יוססגכג •סובתיםיוי~ביסופריםומשפוחתב)א(ייהשנארמהגויתסגחככרגו'בכיווכ rסכיrרוימרו

ויןיבח~יסגוסנ )~ג(ירככי~רגrכינהקיניםהמהסוכתיםשמעתיםרתעתיםיעבץrרגק:כפרקמכומרט'סופריסוככספrרוrכ
 1 "סכ~דריןר~ייכיסיפריס Pמסiכrכיגי",א)(שופטיםוכחיברכבניתאבימחתמהבאיס •וכ'גי~מיכנכיונכגיכו~רfכזמןיעלה
~מוזמן •יעליני :טנכרקכי r;ררנכ;ריסועלהבנוונלחחא)(שמות •משהתחזמיניונניינכג~גפםיעןגפרםג~ימםמנכיגמ

ןנכג~ממ,~מרזמןינרטכוןגי~מיבבכיי L.iי Iר~מבrכןמםגפרט'''גרrכירכבנכגיטרמג
ככחרגססגוחייס.,סיגוfכי"'וחי~חרזככןכהנאכראנאר rrאליהמיבעיועלינוהארץמזחומסמופסיס~יוסגח~קרמככןככסככגכ

גככין •מלבן :ככפכי~סוירחיס~וחינבארחים'קללתוותולהעצומאתשמקללכארםונכג~נrרוססיס~סכ~ונוגינסנככרס
סככככנחיס~נכיגיסבוסנכוסיסרפוסליהמיבעיעליהםמסיםשריעליוויי~ימו(שם)גגנב~סככגכםכריס~יוגח~מרזככן

 :~כיכ~ו~יfכחיחויככrכגיקיסעיעfכוrכושמעוזברביאלעזררבי[רבי](משוס)תנארייס Sחמ~חרזנכןריגכנ~פירסיומ"~
ייiמקמ,ינככי~ •גפרנכ~גויתלילללללכיטביינרטיסכ~סיגrכמ,פיטרמגקמ,

 ~ב~ןנו'נכמומגייממרסגיקומיכי~פרעהווותבזמשהביאומדמ(ארמו) :יק"גגי'גי~נכיבנכיינכגירכומ"גחrכחס
נכגיוייטימויגו'ירכ~פןגוכמrרגמ~אספניסלהסש.ארממישראלאחרוכלבצוארו •וכ'גי~נכיכנכינככייס.,גן'נכגייוישימי

 :וגו'כסכגומסנכרכמוגככנכןככסיססרי[יותר]אתהאסטניסכלוםלואורמיםאנייסרfכגגכגככסיסטריססככופסוןכורגפי
גבכסוrכיגוגומיוגככפגוק •אטטניס •(לבנים)שמשיםרבדמסיםשרי •מרפעהמסיססריכככירכיכויופגגמסיככ~גטוו
 •סככסיסרכיככסיסשרי :ככנfכג~ליה]מיבעי[ענותםבסבלותםענותולמעז(שם)ככסיססירגכגיוויפקרונככגמכג IIו~

געכיר~ימן t:iומיגןטמרגטונכ~טגריךיימגחמסיסרי t:iמקמירגחדרטיגגן
רייויגיטרמכ ~י~גןטחני~מגבןמיחו )םש(·רישראלנסבלוםהלרפעהענוותלמעז jיכררפרנכ~בכגמגבןממטטטמו

למען : r "כגנכממכממכ"ע~טמ~טגארמחרושומאלרבלפרעהמסכנותעריויבזגמ"טוג'נכיכנכינכגי~סקממרמסנכגחמ
יסרfכ,סגסנכוrכסכסביגגפרנכ~'נכרכמישממסכנותארמוחרבעליהזאתשמסכנותגככ"ס~ררססיrכר ~,~,וסגמ~מ"ס

fוזכשמטכנות :גככוגסגססיטובבניזשעוסiכמיבכלוטרארמבעליחזאתגו'יס t:i~ככרכרכככיססריוקחככרגבכיג
ומומ~:יבכריסfווrכסיריטבכג .כבכנייס., I I ~רעניירגיוכיגיוןככוכטוןכייfו, Sנ:יורך S:יו
 :ביסגטכועריס Sכככסמככו~lככור~רברעמסםואתפיתוםאת(שם) •תממסכזפירז:iוfופרבכ~fוגממיסרמנקfו'נfו

ייכגגרגרגמיכככרגרגומ •שממסכנותושמואל"א n :וק"גגפרט'''גו'פיס OOדבר
נרסיכןנמגיטכמוג~מיג~סרמ,רבכ~ומן rנכבור~יכטכיגריס Sמחחןמוח~נכריסחיחןרנכ'''רמטין 1כגטן ''' t:iפיר •בנכגי~סמחטמסגרכח

יממרגגגיפרטומ~ג rימ'גיטגמג::נמ, ~ t:iיקבגג"גביסכיעכענסחגןכנככור~
רגמיברfכטוןנגסיןככסככומגבינרקרקיטכון~ככמן ~ rגססמ s 'גככ~ומ"גמrכרכנככיןיג,יג~ס tיחפרג rרנכ' ~ Hןיררמגגיסנככםרכחנכרי~כי

הרי"ףיעקבעיון
 .'כוסמרזמ!ונככס"חיסמרז !"וכו tiיגר " tiפיר .כיס"יננכיונככיכוזיסחןמועלהככנכסעכסבחומוסיושלשה : ti 'נכייכ::יוןוסערמpסכיפסרקסיו tiנככסכחומוסיו

ם f"5ורח, S ':ויס 5רוסיןוכfונ::יסrועכר tכסיס Sרוסיןfומריכפרין"חיכרקזק tiו'כפכיכ Sעח,"י :Iכוניסמסקזמככיםמנ::י(סיס ti 'Dככםרו:כיכ .מק :Iו:"יובכיסג!:יעז
ג:יסכ(חם iפ ('סי(כיזחרמסכו .יכומזעמ !f (:!זרסחמןועכסממרווגכןיזסוממחמכרחוכק(וסכנים'זעגוכפ"קגזמימfוככמימדמומחמס"גןדרכיטומר ti ,,,יו 5יוע

מננמסמרזוכם jמר !f (:!חו S ':!רח( C 'עס!:,נחמו)\יוסחוו:ו:יסר::רייכוסמרזמןוע(סיסמחג!::ייוס :t ( :1מ(ורווזמ,כ'קכיוח :!'ועח(ו(ס(קמוכמע'מסרי Cדק('(יקוס
ירימ,סססיווכיוןעמס ;ו)ר:!'יכממו(מ Cיס CCחוסיוכס Cמע Cמנכווכ(חסזנחיגןוכיfוור::כמימיוןכ'סעו(סכ(עכ C(עיכנזקמנור!(רעסזגרי(סחוריויעיססיוניוזור

כיז " :Iרניוןו(זסעמםרח( C ''(חמו(חנזסכינוסמרז!:יעכוכססטונכיחמססיעזכגוסמ(וזנרייסמורחסיסרב(מ Cמו Sבו'ימ!:יר'ינכעסמועכיססמניממ,כו
) D ' ויממסו(פי-ו:כי"'געוכ!:ודרכוfזf! פ'כי(קוטסונמעו(םנסירI: מומI: בt: ס(ומ,ו:חמרעס, s ממרמוS ע(יססנוסים!:ריעכיןיישימי :מססירמיס!:כסכיוןס

 :!יו.ק""רנכסספגעגיווי!:ימודג"~כיסיח cpממיכנחררין 5גfוןכס .גיסמיגנכיחרכסז"ו iפו J::'Cכיכבגנכס!:יעזו tiרfומע(סכמרו:גקחמרעסגכימכ cמטכמכז(
רביסכג::וןקרחזפמח ו(' Sומרחג :t 'נכיונכםריס Sמ"נכסזחיכמזכיוןנז::יגמרזמיוכרוגומוייייכחגומויסיס tiכפימק ti:1וfויוב"זכבחומוכ'ככעכ!:גסכיכמימר"יכfו
{ומררמויסיסגסfויכרים S::ימימו :Iויחגfוריס Sממעסכגומרס :1ויגמינוכfוימו :1ויניסורי! :!(ע(fוגר ti 'עכטוכ"זנרמק t:tiוגיוודגריוכסמורוגמכקייפכfו ti!:מקכ::יכי

 .'ו:רמכעכעכ,סםזנרגומק'נפמסוקמסחיזרו:יכןע'ו"סכעגרוגfוכיייעוכסחו:ז-י .גזכמיכייכוער'ן
ר Cחפו:כרחימרומגועריויוסריןיועג"נימסיסק'חורס"זנריו"בע(סוt:מקח'דף

מססנזיניווסיסוריונמורס!:פוסקיססגזימנ(!:כמנו :I 'סגכיו"סגכוניסוריןיעכ!: !f (:!ו:ומקיומסגסיוחס 5ר מ(::ונוירחנס Cסו::ממח(מו !fיסרג מ(:!כרחו(גוסעונסרבר
סי('סרעככחע(וריס Sמו::מחוךכינממסירעו(ח !fוכינ .נחגירוק«מוו:חו(סנמרס(יסמיבעיועכיכוסמרזמןיעלה :מורס«מוי(עילמעיררבגיססמכממיןמיחוגס

 !fוב Pוכסיבירגסכןיע(ור :Iוגמכוןמסגכומעריויגןכמויחירנ(!:וןכמיכי !fנקרס ::Jו(ומ C (זסרנס·מףכfומר !f ( ו:<!י(עע(יויישימי :'ו::רחגגר)וזע(וומ!:םחירס(קנכ
f! \(, רמםמסC נוזרר)I: ירC ונמרסריו:מוחרניפסוע"ום'סרמוכיניכןI: ומר:תרחיfI'וIןחרנע(יסןממ!:ייסככf! נעיין .כומ!:ממסגמרD ""וירfיכסוכמ), ("ועורומרסו:י

~~ ~~ -
ו(ח!:מיקס(fוגיסיןגרין !f (:ויסורי!סמ,כגחור::י .וריס Cכ'(ירוןמק t :!אייבג ~(כק.ויחרווfויובבלעם :(ייטבו~ Sומ . ~ frוח ~ rסוחריסfו(וומממירס

ונ(עס\חייכסיסגינזעות .מיקמו riב(רעססיסוכוכמוכחמחfוו(רעס.כ(וסריכרסוחר ~ rמ,ן .טינכזבלעם :ח)י(יפ ~ Sעבfווח~~יומ(וםכ(ט::יבידס::ייח::י
 ·גרמוו::ימך::יממפכר .ג::ירגכפיטיסחו Sנכדע~ב l/ומנכ •ג::ירבכינכזבלעם :גיועז ( I/ י::כפירופ ~ Sכנככ::יסגמrכיחח(::י י:: Sכנכסיספפרנכ::י~עי((מ"כ
כירוכיכגו~ .כיוזכריןבדרן :ימי:וסו Sיח~מימרמ::יךמיסךמגפימכוספגס י::י(מיפ(מסמומינכ~מו~ק"ס .יניחפגיסכ(נכסחיסמממרוסו(פי

ו::ימ .פכרחיתרר :כ::ימסכמסכפ'ווגממרב~וימי(פגיוג(יי 'י::~פגיךfב' .גחפסמיגי::ימקנני::יוו(ממיח::ירמסומפי~ו .נכ(יינחפסמי:גרומיוג(מחוח
(ממר (" . ~ Sנככמוח::יtב::ייוב'ח(ממפב(חוגמן .פרע~נכס ~ Sכנכסיוויתריעמ(ק~חסמ"נכוו .מסמ.פ(יבחוגי י:: Sכנכסייחעמכוקגי r/lגפיגם"רךממר
כימ~ lי ti (ו(ח .מסיספרינכניוויפקךו(גחיגרמיייוחרמסיסכריסמיגויךנכ( ("ר .כממר(חעליהם :מtב(כ~פחוח'~יוכ~מ .(ענונקקבנו~ויחרופכחר
כימ~ין ti ~ספירtבגחייtבבע(פרע~)בממתtבךרtבו(ייוכוע(פיע~קחינכ(יו(ומרע::י pכוגיtבנמעני:רסנגחוב ~'( י::וי::יכרמ(עסע(קמ,ע(יוחיומ"ג

 ·יסרמנע(קמ,:רו~ע"גימ::י ti(טוןגוחיב"ע"ב ס~'(עגחיב י::וי::ךfוי ("רגמוכר(מי:רס 3נככחומר:רו jו .פרנכ~נכ(קמיךבממחכ"מנכ(יוומגוחיב
רו Sסו .מפרנכ::ימ(חמיכרמ(קמ,נfויו 3ךנכגויכוי"יו! .פרנכ::יע(וכ(נןממטססמוטימס(פוןופייופרע::יע(טקמ,גיעכ"מנכ~יוגוחיכגיוןחב(
בגיגיסגננכ(ובמוסמומנרב . 'גוסממסכגוח 'וגכנכ(י::י!מחכניתמסש : )"'טר(נכיי!יסג(נטמכיסךנרמסיסכריו(פרוטמפכופוימו S(:רו

1: ) 



פדר,ש"איארףםוטהראשוזפרקהמקנאשר"י
" 

גאוביםחרוישטו

ון tflר t: Iמזורגוחריןכיניגויפרוזונן :ורו"קמ,כוכגג tיפרוכ~ריס 5וכמrכג, 5ויכ
פ; ~;ר~מ ו;::;ן~~כייי::רכמfככמיכיסככסוןו Sופייכוגןרוקfככמו •גו'כי::ימיכבכיו 5פר

נרמסט(עי,מוססבכמיריג\ 5טוכנסופרזרג::יבככרון j!כו'גכfכבכמירכטוןויפרוזירכ::יכוכגמכ
 י,".פו) tסזרז(פ' Iמכגמסנכבכווכפיטוכריוטכ::יוגיחמ Iנומיוכיבכט::יכנ::יגמו י::ו~גוכקוס

כ<י'ח Pכ p מ;:; '·ר 1 "' וכ~ Jווכ~ tפיrכוסאח :קו' iובכתיר
סיס Iגו::זומסכנוח

 q~סוככוזס!רגוכרוכרמ~ ·'טרבכוכסססוכ~כקימנקראולפהשטהפיתוםאריכחרושומאל
ובנוי ~ריס S~זורבכוכסס~ומפיתוס~ומ tגוגווכר.וחררתטוססמ)ראשוןשראשוןרעמססשמה
ניס,(וכנובכ l(סPסכרגתיכיבכקככימירlכמסס ~י~רגכי ,
 ~'~ר sמ • ~;כ;י~~~ממרווע"גרעמססגמרזמגיוממכ j!ויופיותםשמהנקראולמהשמהרעמססאמר

(סס (מר::''כני :tגקרfכמסגוכ::יפימוסס::יוfכסמרrררמוכאשרא)(שמית •כולעותהוםפיראשוןשראשון
I נממfוrכיוססטווטווייבכ'סיבכוכסספרצווכןרכוכןירפוץוכןירכהכזאוותיעבו ,ירעמסספ'חיסrמוכc סיכירגנורS ר"ס

מגכמסגו(!יכיוכקימתככורמטוויבכוכססוכקו~ומ"מפכשרתזרה"קלקישבז/ש Iראפרליהפיכעי
גכ'וחכיוכעריס,~כגוווו~,~ת~וספי tiבכפיוrכסייליי ).שיי
 1י cמררמסוו tiגפימס ?1I י::כפיןכ Hו "' tכיכ::יריח tשראכנמפנקוצוום (פרוץובןרבהבן

י~ ~מסע;י:ס~~~~כמ j!יבכמססוממפימוסfכמוןכו j!פכפי.(זעם)כקוציםבעיניהם[דומים]שהיומלמד
ימכ('מקז'ס'ס(מחזקוממן j!ועכגןימויומממחכ::י::ייו[אלעזר](אליעזר)רביבפךרע"ב]יא[דףישראלבניאתמצריםויעכירו
 ~:~~ J ~ s 'נכ~מ~~~~rכrרכמ~יוכמרעגסיומסוסעג"כגו'אתוירמרו )(שם[כפריכה](כפירכא)ארמנמחנירנשמכאלרכירךכפהאורמ
גמבכובכנומוגסגגיחסוfכזיבכקככיוכיגתיכר~מככיכסרכאאפרכשרהעכורהוככלובלכביסבחורטמשהכעבורהחייהם
 .סגנריסמומו!:'ננוגימווt Nכפרס tרמקס l/ו~מרבכוכססל,ילל I Iל
 ~~~נינ'~וג:ר;סי~י~ tiיוכמור~גמ t~ררווכי~וכורועכורתםכאת(שם)כשרהעבוהרוככלכסוףובניסוכבוחרמהכחת
 ,ממרו~'ס ו'~י l/גפיטיבכוכססככיוממיווקכ tויכושהיו[יותנן](יוחבן)ר/ Jאבחצביברשומאלרביארמבפרךבהםעבדואשר

כרני cנמיוכסגממיויכן,מ<מספוןכוכפיגחומםכפההתםנמיולמ"דלאנשיםנשיםומלאכתלנשיםאנשיםמלאכתמחליפיו
כס'רים'ססמימ( :tו--' \fכמ 1

Jjויכןכגיןמח;rככמקרור..וכע( :[כפריכה](כפירכא)ודאיהנארך J ! מסכנומ,נננ(מ
סוח , Dונמגומר~ומ~ררטכפיכ~קסוiכומיוגו'כי"~

 • pורו'רעמססו~בככיויבכוכסס~ומ tiפיתוסמריכתכfכגיבכייעייוכגתטכוי~י~עירטסוגמוכךיכ~טסורעוכססרפיתוסג Iרי/ייסגכותעריממירעוכססין."מפיתוס
:וfנחו ו~~:ו:ןכ~~רועכךוסים-..סמממרגקייסכוגעומרסספי כOfוכתיוססימס'ןרמטוןט~י~נפיןfכ Sטיבכינמגfנגrכסקזסי~וגמיכבכסיסרמנככי~יוגימנומי

רנוזכ ,גו'ירב:וכוירכ~גוג/ובכי'ג"כ I:1יוכי ,.<lינטיסגמויפרוזכרוייכ~גו tפייווי~י~סI J~רמןפי •נו'וככטרהו~קרטרוח :וק"גטכ~וכמומר'תסמובכרכ
מfור ס'(מ:;ע'מ:כו'וג/.יס Sגר\כעיגיס::ירומיס::ייו j J!גומפגיויקוצו : Yוק'ססעייןמסכחמפרס"יגפרםגרמ::יוגןירכ::יפווfכמיוירfכיס~יורייס 5~מ t:iגמו
 gס,ר;~וו ;g ~ 1 ;~ג t:iנמוגמסגןככקןכ::י ~ t1ר::יrכוrכיסכין::ייfכ t:iכזוטופכ~וכ::יוג'fכ' Jרחיסרrג.גיןוםכ::י j!גגגו" jH!מפ Hוע::יחוחיסגיןיס 5גקיגעסורייס 5'ימפי'

מימסרםע"כו',רכפייס 5קומכטוןו 5ויקווררטובכ"םגו'::יחוחיסכיןוטג::י j!גרומיס::ייימסייס 5כמגט::ייימס tiוע"נו'כ::יס::ימוגוכ"ם י:: H::יקככפגיקם~'יי'ייםרמכ
fרמנפרךנו':כחייתי 5pגוכונוןוכפכיכrריי~סו 5ויקוכוכגrככייג vדי 5pוכקרמ::יומטוי;]פ lH ~וכגו"פרט'/ירךנפt; בכגרכןנוטגיכרנייסגסU מ'ובכ'''וכוכררס,.גC נI 'f רגנ

 ~~כ ס~~ )~;~~ווכנריפסכסכטגרוכפ~רגתיניירכ vכטוכ~~יוסבכוכיבכםווכגסנכקט~ג Hומיטרמגגגקיכוזגוכrכמגמ~ ~כ~טממרבכ~ t:iכגיכבכיג t:iמרפרי(קוט
 ,סנכנויחמתרסכוירגתיכ~מיופסכמיר Nךגוכ~מךרסוסגפיגייסנוכרמ~בכג"נ'רכוכנטיסבכגי~סמיר ,.<lייו tiטיוA.גיוורכ'וכטגפרבכ~רומ~ט~י~וכיגוגטן

ומכ' . :tזרזרומrרכמטסומכפרךיסרfכככגימתייס 5וכוינככירוקמfככפיןבכימכמכפירגממי iוסגמוגרמסיקכפירגמ כf(כfכפרוסיכיגמכפרךכומרד~ pג
 ~~;,'מ\~~'ב ~~~~;וrנ..חיגין j!וrג. j!גיוסרמוזכוגפירגfכגוכיקנכfכרפרןכ Hכרפכינוממןוכ' vומנריפסכג/נ'פרנכסגןככסע"גרןכפ::יכפרס י::י<מנכ j!מסטינככור
וממקכ()סגוז(זכרעכור::ימיגיכגכג::יסטבככרורגיון , Jוכוכככגיסגחומרנתחלה :וק"ככם"ררםמפו::יגיגרכנכיכ Iוכוכנפיסעכי::יןט::יעוכירפ::יייגמ
מ,כוסיז;ןק~(מסכככר~יירכבככורמסגכממוככסוף ~ iכסבככור~כגכוככסוףוככנגיסכמווכרסכתrרכסכמסוכונכיכומכfכמ~וכופיטכfכבכנירמסגכמfכגיגמיכ

 ~נ~,:~~ ס~~~גס::יגכטתבכירמכטייו i Iגגיבכריסגוכרכטנiכrרג~גוכוייסבכנריסגוג~יותסוך...גיגטגומנומיו~ומ"ר Pכג~וכסייסו~גיבכנור~מיכי
יו Cמבכבפגס ~ק::עכוך~מיכיכגגוגנסוףניכוכותמוכייכו iגטפכ~מגמג~ט~ימך~ Pנבכנוך~ייכו yרגרפיסמכסיעכורתבכגייtג.סוסיףוממ"גמויכיסמפגימנכריס

רנרנרכ('ס'ס Cכגורגיכיס~ייגמ tip ~ ti~ימווורכןוכrרגיפיסס~יויכותומ"ר , lכ' tמר ~ןt:iרכבככוי~ס"בי IIיספירט .רכןוכמגיפיסשחיי :גוכורגבככר
 ~~נ:נ~ ~~;~~;כפיסכויfכ::יוכיכקוטר Nגסכ::יריfכ ~ Nוגעגורתסגכרמrכfכקימfככמ י:: j!קרנכגורסמקיfכוג'נכrרכיפיסט::יי, כf~מיימיכfככ::יוסחמותכגכמככבכג"כ

כנומס (מר:!'בנ'

ררככ~ו~נס,מןןגי~רנייסווכמווכתמסגוככניו~וסקגכוכירממי
::יכגין;ופכ Pפעמיסמסגוכמ .מרסגכסג jכג'fוגכ 'כזכוסוכומג
כיכמוממררככfכיעגיומגירי::ימרסממסמגיfכמומנככסכ .ווכמימ

ככוי!גטסיו •וכמיוכסון j!יfכראשוו :וכממכגןכככיןיסק ,.<lוגכ
5p וככויוומווייווטפכוכמרוסס ~י::ה
כככע •כוכבכ,תי\.ספי :וכפגמוו'י

ומומיגיסרמג •מנטימורוח"ק :כמרז
מוכירירכ~גןכגסמובכיכfכיןריס 5מכ

כס::ירווכ::י י::יי::ויקוצו :יפרוזגון
יס 5קומכמיסנופסבכיגי::יסגו'גי(ו

בפח :ויכיופריויסרfכגמrככרמומס
~ניגוס Pבכךוכסגיכרנריס:.'וכטגוס iר

~גוףכטנרוו •בפריכח :כנככוי~
fכ"יקט::יכבככור~ ג"י:: •וחזק::יוממגיס

עיין
f וזרנוt: )ממומf 'ריזזוו!:מומ(זרגפ(וגממ)וג'רוכC סנע('סוממזוסכנומ') t: רמt יז

 1זרמ:ו (יססמזוסכנומז'ומייכפ'רסנע('סוממומסכוסכופ(דס"נוממרוססרמ::וו
 :כיוקסנגנג'סמחזוסכוכןועייכנניוסנ'Iומס Sסורי:כיו Sכוייועבוכעוסומסס' iו :tרמ
מומ :tכככ(ז.כמנוכר', sמדמ,כןרר"ק ,יונכימינזורססבכי'סמס'פ'Iווסממיחד

מונו(נכומסוספיכסרמומזנמורמימכמסממממסככומנכריו'גוגמיכמכ (ירסננסר'ס
C םמרבכורסבכו ("(סהומבכריס!:כיסס'וזמםמגננכר'זכמ'נו),סזומרוססרמ~וורמ::יו

י (Iבומכוספ'מומר!יוססרמסוווו cסרממדםזנרנסס tםנע(פיו fכר fסכוחכחבכר'ס
 :כיוקסרבסער'סבכוכמ'כיסי(פנכמיסכמסמומס!:כנמו ' 0 (ער':כמ'נז(סכ' ("וע

וע('נוכמו),סרזמווע(סממ'רח'ו ו'י:: :t 'פ(כומרמפסר 'ס' Sכר,נגכינ'ססס::י'ולמדמ
גזמ,ממ'ס Sכקיבע'כ'ססםס'וקממר iנכ(כנסמוו ":!ר'םכסמרן Iמם'גר!:כוכמרז iמ

יוסףעץ
חתםמגיחנוןווממסגוממית'::ובניוסכופ~tנסבכמיססמסכגותחרסגכסכ

מינתחר::וח'יוןוק"ק .מחמסכןכככין::ובכוסקכנמררחמרעניותנירי::וחרס
::וס::וככויסכגו::ינמ 'י::זססבקריחחח,ו::ונבינחיךמוסגנבככיןחיתח
::וככיכיסנמסוקי ,סנכוחממומסנגוחכ::וסח Sסגי\כרוכותס::ייור::י"קכ' Jו'גן'
רבכמססומrופיrווסאת : )וr'/פי( 'מו::גוכיוממסגוכתסגכ::וב::וורכיתניס I1::וי
כ'וחבכסס'מרע::ווחרפיתוסכ::וונמיריר::וגיווחי::ופי"rוגתב ,וםמוחכרב

 ,רבותע"רותוכככתמדיג::וססויעמססרפיrווסחפסר ,מסגוכתעריכרתיב
 : .rומחתגפכיrוקכומ,ךיובכrו'כחחבכ

 •ועלענפאמז~וצ •טערטשצערמ)ןזכגרו ~מה

יעקב
מכנ'סfוזס(סכס Ciזר:כומסססנסממוווק Pפ ( (1מכניר Ciמזרנםסםזוומ 'פ~ער('כ
מופס'ו'ו Sסקו'מ S(סו Cז-נק Cכמנל(מעס 1כפופ'כו(ו'ו Sוקסכס'וק fנ'מ'נו(מווכייו
מ(fוכחממ(יפ'ו:שחין t5'גרסו Cכמססוקו f'C'ו hממ'רס'ו'ו'מס S(גסו'גווfוינו(ו

גבר:כומכזמיfגמנפכ'ומזונומוסקניסלו'פסfומרכ( :t(פינוכריכס~ו fו ,כנ<:יסמנס'ס
וימררומר:כ~'נפירם'''נפריכס,וז'fו:חנא '!1גמ,מכממ{'פ'וסיוככומ"נרףםיו
רונפסבכזווזגרס'סמממ(ס :tנ"קועוסונממומ :tפ'כמכמוממ ,)מ'וfזמס(פי iמכ

כ(ננ'םעיססומגרפססכנוע(פי'סזנמס ס'ס:!מ'וכ(ס(ומנרפסמו Sבענוע(וס'ס
בבכ('ס'י Ci(פיכמו ' (1ס'וסכ(נכמוfווזונומועםוומ fבזר'רfו( :t 'סככומ'רבכו!:סס'ס
י'סמזורוס(כנ'סמחחסני(ססמfורוכוג!:'סנכ('::יססעמ'ד ,' tו:סמ 1:כ'וגדכר'סכמ

ר cמנכנורמסכ(מח מ'נ:!פס~וקמדוקרקרונפ::ירי,זומףמ"'וסכב,מנכזו'ר'וfומס

... -
יעקבנאון

w 'יח)O וכ' .{מקוס
בככיכיחנמככו 'מ'(ו

כפר' C 'וf((סכס
מבכ Ciמב( .מבכ«'ו

 '"כמנמזומכ'
Sn ורר'סf:םנוז'

רמ( C 'עגגממסכס
 ,סמנוכט(ננסכ'סס

סנfו'ססדורמומוכ'
עכ'סס :1 'ר'מס, Sמ

ור\fו •זונכרגכונ!:
 .מ,ממסכמ!:קופמ

מסגו(ג('סססכי
כמדנמרסס(גi:ימרור

בככ . ('זנכמר'י
(ססומסיפסוק
וסמזורגמכוסככנס

 .tPייענף
מ"ג'מזורימרוגסמס ,מrמיינ'מזורסוfוגסfוס'fוונוi:tינכמיינמזוינגר
ומן , ,מ"רונו'סfו ,מ"יממר'מרוגסוכו ,מ"'fוזורמס 'וI "fוfו'וב 1/ (כו(סורסי

כמ' f'ממרסומ Iממ"ב'fומרומסימרום'ממרמסמע Cם'בכרםמק(כוכמ, fי:כג
מ"ברוב כ:"גיסוימיינ'ממרסימ Iמ 'וf"'מרו'ממרומס .יח"נמ"כרוכו'סמ
סזרורס fונ : )נ'מ(!:מ'קחוע(ב'סיר'סנ'דיוכד'וכימכרמ(כוכווכמוסג'וו'מרו

מ(מ ,וf(מ,ונכיfו '(ו((מקוכ(fונעמ (מר:!'ךע(ייוספרעסקסוכרמ"fויבכגי(זףנfו
בססוממ"וס'כקנכימ ,{ווחקעו(ו(fו ,)'סקנ~ו(מכמ jגופ'סוגנ(ו:(ווכמזוונסוועו(

נמ::יוגו'נ!:רווfוכמו Sנכמ(וגגנירךנfוס(מומוכס:כמ'במסזfו'ו,מסמממסז'נfו
מגמכח 1זומכ'סישחין :נכ'fוס"ערף'~רוסררנזוי"'וגנ"!ממרו,יכסזורמ,::יו

:כובר(סנו,(נכוכס ::::!וfכ!:ריךנס'ומכיסכוונס. 'יס tכfונ'ס C (ומכמ:כמ'ס C(כ'ס Cמכ
מס :cמ



 30ריeןם ~,.

M "י"" D נfיי: 
 :ע'fויס m#'ונ

~ 

נאוביםרוחיש
מעעידי;ו םייJל',,(

;I כחIII :נםכ'נום 'י:י
חגוח'גוי'ח I:Dכ

~" S ן'ס",נס •ר'ס;
 •נח'וכחני='ינרג

ננן'ס :I 'ן;" tוכח'
;ן'ו C ,,,(ח •בזונ

' C )וfנו'יג'סר"C .ס
rמ'ס'ו Cכ(וז-ר
ס C ("נו"ג'סכנוחס

ונ Cוחזוכגוכמכ(ס.
'עגור Cכtכfוחגס

ר"ס Sס" ,rוומ
 {!ל t {ןסוררם
זכסןנחוסןכיJס{ןכס
כןסחיי'יי"ףנע
'עוי Cסוס"ןח

(כ::'מרדכ:ו~נרי'
חכרסס Cככמומ.חמר

כסי Cייסקחגמנךר
:tגזו((גו'והען

נסוכחחו ר"::ד Jנרו
}' t: }וfר• C גבכי!ל

נתןfור וfר,",,'סיס
'דכמ. f" fום •דו~ב

ר Cוכח •,כמותחס
חסנרייסחומו Uיע

כןסח'כותוחיעדע
ק'רוס'עור Cסנזס

נסר ':!רחו C"נ
זו{גן'כ'ו'םרוז
 •חיוזפח"ייס

) C (ס: 
נז:רכריעררש

ז:ס'ונדקג'ומ'ס Cכ
גכמ(ו:ידורכfווייו

כווי.מ"נריסחגומיגו
גזככגמנחומז:ורויי

חfוזכונוסמ"ר
נבכ{מ'סמ,נס י:: Cסזר
ג{בכ'ן~בכ'ו,Pכ

'יככוכמיגנ Cכענ
חגככ'רמכיכחמכגי

כ'גי'וכוכיג(בנ(

-~ 

יעקבנאין
חו;וו (י.ר(מומר
כרורכסעז:כ:יכככס
:!גורסוסמ .ספכגס
מנכיס(ע!:ומ(מנו.

מור,.וגו •כ"נריס
 1גמ ;\בר"כ:וח"ר

נמנר'סחמרוח Cנבכ
חכמ'פןנן Cומוכ

ענורגי • ס'5ר"
 •פס(ג'יזור ':!ע"

ג(:ירורסבח(ג(ו
'י'סקכורנוו •סוסמ
ו(בכוחס C('יגככ'סוfו
 •מכרנ",נותfז

מ'וסרמיגזfוונס
 •גבנ'ססיי'ייובנcנ
נגב!מןנQpיסכ' .עד
'נןנסיסנfו

סור5ןרקס C(גנסכ'
ו)(מסו(ג(ג((פ(ות

וע'ו •ננoר$יIכס

~ .. ~ 

 'rו~וי!יארףסוטהראשוורפקהמקנארםו,'ש/א

ונינוססיוםכfוקםסוס rווגו'כנiרכיפיוםסיו 1יכותמוווגזכמגינווכמככם ;"י:iכfוכעיכגמ"םנפ"וגמפירטעכורסככ,ו,נסיףגינכסרוםרכיפ
פריגסורfו'נתרמנפרךסמיוךנפסקממנפרך .גמיר"סלי :נגרוע"גנטרסנגכורסכגכגככונגכורסוככנfכ~מכגיגוינגכוךמסכככגמג
סגירס,ככינגכסס'רfכמגrכככוטיניו .ושיפתות :וימררוגהינךססגיfככוטlלגךומססס l/טכגוכגמרוךחטסרfכיםמטבוךסקfכ'רגיכויררטו
נין :גטרס 1כlלכיסרנכיז mכלחמיו,םכ Mא :ימס Dטכיסקלינכסיוrכרמכחגסו hרגכגו'יס Dמחכ'טסיורסייכוורחססרfכיטlלכורהסבגכ
מו\ככוחטסרוחיר Sמביז •טפrכיססנכrכונופrכמגמגוחנ;רס\ססיף i)ככ'

"גמןנט;ר ~~גכוכר Sמוגעיס Sכשרכעוירא][רכעי,כא)(רביאדרששםלדכטנכסכו'רקכיוח Sבשים :,ח"ק
 :נכ Sנfכנכוזוריזמכמןככו~וזוכירוהרורייינככרמר'''~ומכו"כסמונם;רוכוכח

 :)ו(סירחוכהייכרחיםגממריונח'יםרמכ ,כרארחושהבתצדקבםבשכנגכיסןמממפלגסיןם;ריורקכיוrכ 5כסיס
חבלתן' : jמנכממנגיfכמ 5כעיררתיך.(שיוצואת)שבשהעממצריםאבותינונגאלומחrוונזכיס \ 1\'וכמגרס.נזקקיויסיו

 •סנקר :יב)(סוסlלייכרסחככיכםוודביםה /Iהקבלהםמזמזמיםלשאוב[שהולכות]כייכtו h~ככסומ;מ/;ווכגןכ1ככיסס
 rונכעוכיווווחינככ •משפר :מגקסוחמצהיזבםחמצהוושאבותבכדיהםקטבים :וק"כוכtו rככןfככfכגזקקמוטfכיגס
מכריסןמהכייפככrכינור\מםעוםיוגככושלתחאדסרותשתיושוותפתמ)וכאותרגיםגו"קטגיסרגיסכרס.וכו rמהקנווה

כרת:לא ~ i 'כי:iער Sמםגימקין 1וכתקנבעליהן~וחזאצלוומריכותדגיסשלואתחחמיזםססכעכנכמגיממריגוקטגיסיניסנכגין
טגורכזכרוגךמיכיומכו::ויוכמ .טרךלי · ~,-::וכרכtום Wועfורסםככוופומרכיומפריו

יככג סר:"'כ::וזוניק •לשמעי :וסנרותומאינאותםוכסותאותםורכחיצותלשרה rולמונו'גלוכוירכוטנמוכלילכ::ורגו
[iרוומ] ) rג(ברמטיהוf5וליוחכקrושפתיםניזלדם,ונזקקותואתםומשכףתאותםסמרtררגtרממזגרכוםממלונמ::וכזס

 :נכנו,ככרגlליועינולי!, :lלי1כימ t:iבשרנשפתיםביזתשכבוזםאםח)(חה'יסשבארזכקוכיססיוטנמגו'חםככמגליסכמגכ
סטר::ו.מrכ Sגרנכח :גסכןסנעשחמצריםלביזתישראלזכופשתיםבי!שתשכבו!נססמוrכסמן rמססקכ'וסמכמfכוהן

שוזיורוכירישייכיו 1תפכנובשכרוממר .כגרי::וס מתערכותכץחקרקהואכרותככסףנחפהונהכבפם) (שנאמרכi:ייומגו rכמזורעיניi:יסנתרגוכמספתיס
התפוחתחתבשדהויולדותהולכותוזכלדיה!זמזשגמיעוכיו!לכתיה!כאות .ויםfוגומכריסח rכנ'וכ r ו:: rםכזווכס::ו

חבלהשמהאמךחבלתךשמהעוררתיךהתופחתתח)זז(שה'ששנאוטכיסגוכ"םנו'ז::ובוגכיגסףגכיממכליס
אותםומשפראותםונמכרהשמיםמזמלאךשלחבווהוהקדושילדתךכיוןוחמל .כו'ב.י:יסחןמחכמןיס'

לאאותךהולדתביוםומולדותיךסז)(יחזiכא'שבא'הולדאתשמשחרתזוכחיהויוכרומוסכגוממוכריסומו Iטסכי1כ
ללללל'ל I ,- ,ירח rננכועםומכריססו·מירfותכםרס תתדאוהחתתחהמאחוהמלמשעירחצתלאובמיםשרךכרתתrרחמרגrכיכומייחינווסיכוי 1כסגכ
ויביקהו )יב(רבריםשנאמרשמזשלואחדדבששלאחדעוגלי!שנילהםובות!ינכרקרמריםמגוועוררתיו~מפוזו

I רונכמופקמנגננו'חמi ר"כוסtםגרr רtנאיםהמצרייםבהםשכמיריםוכיוזצורחמלמישושמזמסלעדבשקק
ווחרשיםשווירםומניאיםנרוקעובבלעיםנס[להם]ונעשהלהורבם(עליהם)סמtררקלסוסיפמככככליסזובסככן

מנ"בציסשהולכיםולארדחור-יttםרחשובביעלקבס)(תלהיםשנאד.כגכםעל :נו'מככךמככהןרrכ.פוrכמחמרסייגו
ג ,ככימרוסמםמיםכזוהקנווהר ooו

בחתיךהשדהכצמחרככהופז)(יחזקלוtשנאד.כהשהדכעשכויוצאיםנו'כיוסכרוחי,מווםגממרסוסככנקר
ותרבי )שם(שבארמלבתיהםעדריםערדיםכאיםשזvכגילדםולאודוגו'עיועכיךזכסi:יגמגתיכקרמ 'כfי:iרכחר
וגתדלי-דסיינינו'כזכככג::ומfכגסfכזכrכגוגעםוrכ

כ'כססזן Iינוונכfכל .מלוסמםמיגןכןlכיטיז~tריו tiרסיי"גו'בככיןומlלנורגמליסוגמיבtרוכרמכיוסכוכרכחמכסטlלוםיןטזגלמכומגכrכtנר
ני'fכלזגנכהיlלכילגינסורגמיכסןfכמוו,בןכונמפטוןכוכפייוfכוi:ימיכיסגi:יוםמןכסכקtררכrכ •בו'מסכlלרגטויכיקtרוסכחמלוכ'lליכוכיס

נסכמכמגסi:יכגסנירהסמחלדfכנכסכגךכליגיןטסייי\,כרוחכfכנוכש 'כffכוו,נטוגחכו'מסגערכטi:יגסס rיגו Sככגמ Pככוכככםמעוגפיfוככ
גיסו'[ככנכסi:ירק ו:: r 1םמ'rרםכוגפכמi:ינס ו:: rרוfכגינסס'טווריסומכימ,סכקרקעכוכגנגיסנסכi:יסנעשהוממר .ריס S ~כוירניטופכfוכנית::ו

םi:יומריסi:יrרמכרירקנגגעום~מrרסכוע"גמרסירתפיסתכוךי rכעו.,'ורקגזככו 1מ'כוורומi:יגיפו'[פמעם::ווגפיריס Sככננככמםrרסכוכמו
ריס 5כמונעריסקטגיסגםi:ייוממטוכגעוריררכוי 5רנrכרקרחכר~טמר ooםונו'ומרסיס lti'זכרםנמככרננסעכזוולפיסםסיו'וט rומרסירמפימס
כךיכrכוךכהופסוlכו'כיס rt:iכורi:ייוככזוליטסגךילקגככעווכfכגיטוףככנגטסi:יוfכ rtiכזוםכווגפי l1נוויכגינגסירינגככייגכוכחמנגכוסלנסםנסו

גטפיסנlלכיסיולייס 5סמגיגיrכוףטר\,fכחלטיfכ 1מכrכווחלםיסוי"כחלטוlל'ובכומוכקלמוככירסוסיכ Dגi:יימחילסיסו t:iחלוכrכוןמחליrכtר
גכחונר lמכrכוטיכסכנכ~ i:1טסרככמח o\כרקמרמסלנייכעניןטןכיtר Dגדמי • Iכוגכמrכרנגסכממר t:iרס ttiרגנגםנימכככגיסמ,ס 5יוחיר :ורווקי

יעקבעיון
 jנכועיכ cמ(דכfוכרח'י(גמי:יס.נמוrוממגכגרומ c Iיכיי ;(יןקדניסנבמ!סו~גז :tודניסfוכוו C'רו Dסכ'מגפרןגסוfויכככ(יוס~כןוrו Cכגכונ Cסכורמ'ייסממחכסרןנפסענרו

:;ןנכrוגכנרו Cןג:רמוויפמ!וrונגכ(י:יוכק'וס Pר(גע(י'יו'יכ"rוחנמומכ::דקומ''יו s :רןכפ:י •
מיוןמםיחיכחסןיוגמנומרנרסגכrו י'יי':!ג'וווt:ננגככ'סוגכסו cמ cוכח(כ!ייסוחזרוגןייז:עכפיזמכןקודספ" .מכןמ'כוכנמכז:יזורכזוו!יו::סיוזקג'ומ Sכנ:;יסבשכר
נעמכ:נב~ j 'וfככי'בזח"וגיס'קיסמנרססנחגודי;וקעסינכוח"סנמורחמ:מע Jוגו:ינוfו'ס Cננבפרגןיfכמfוס t:jרסבכנוזסכ'נכו :tו'י(ניחסעןר'סגכזריסכמ'ס-

ס I1כווכrכוגס •כחסוחמחחזס Cנויולדות : Cגכ'כחענרו!:נכר!:'זגכןגכזרקנר'י ח(:(פימר'סוכ(ז cמכס :tפיו Pרענוז :tנקו!:'סיו חכ:::נכקזמסחעכיחכמגנחגיכ
פסוקע{ני{קועמ I1גזמ,ורס I1כוכקנ,'יקכיכ כ:::כו 5נ כ::,כחמרו Cנר::יחוחנןנו,סיס Cוחננוגזכח'נרונמס'פעננ'סס'סיווססרכומ'ס :I:Iרקבכונז Cנ('ייוחלמן'!ס'ן
 1נסכ:וזר'זח'חמכמ:ור I1סוזס jנקרקבכ.זמ, jוגנכבכ' Cכנסוה IVןנע :ס'עלנבכנ'גחפוח :ו rI1ככוככחכו cקחמרכ'יג' ו:( Cחיכ'יסןיפפעמיסו'י':ו Cמח"~חזרfונ :I 'ככיע{ן

(עונסח'י I1 ~ וf(!:ונ'ינכ ( C(דמווקנ(ספ''ימחסחרזח'יהס::!מיוסנ'גכוי(ז~רקזומ(מגכ(נבכ('יומ Cכעמחז'נחס cסמ jח' cחף •מ'סמכו C (!:'ונחוחשבעשה
 1רי!:ומ fCו(וfנחרזנככע'סרמ'סגגוגן'!:פממסחיוס'י'ז;וומו:ס Cמ'פ'עכי'גי Cjכ:יחכ'סונרגו'י!:בכוכרגוז("הוןמיממיסומני Cוגכנ'סוזועכינ(נבכוכ'סגרגח'נ'יכזריס
גר'כסנכיעס ( Cר'ן:;מוגיג:ייסדגמו ("גיומגככנ'גררי:ומוחיו:ינכןנ:;ככ'גרנגן':ין.קוככיסדגיסכססמזמוסיסקנמ'סמוכ :Jכמומ 5יו C:שנעשהגדכעי("(מגמו

מסגכ(גןס C I1ו Dמוס'סנממרד(חז:וחגנסגכ(וחר:ןנססר'ס 5:ימ'יגירןןכיומ:ו'י 5מחןחגזמ Cוקממרג'ומחוכגיס Pזגיסכ:יסמזמן:ייסמינס Cס:::קודסעננ ICכסכסון
גכ(ועז'חכ jנ J'וגמרגוס I1:וזדעתמ(ינחחףכ!ירז!:רוניסכי'מרןחמנכבכמויס Cוכמקגמוקןנגיסדג'סומחכ:וק!ומרכfוכמ'יוכס'י:fוינ"בכח Cכמ:מגכזג'סומחנ"מיס

ס'סננ'כ5יסזנ('גכמזכר'ססכפיומכוחמכ'כמfוס Cנכ'כקוןנ:יוfווגןגן''וככןנ'מ Pו CDיד'גככמכמכ'נוך'סח'גס cנו'ס Cוחבזוכ'סזגיסמיכ' C ':!(פיסכווגכ(וננלר Cמפנרי!:מ
כ~כע::סז(מסמ •נחיס Iו'ננ'ס 5מנ!:סנגו ':ולאדח Cע'כג(כ Cזמןנככ,עח Cמממ'סנ!:חוגחוח 5'ו cעס :tםנ P ''יג"וחנ'טחכוןע"ר\חסכחכ~ננfוו :eקIככ'סדגיס

 :ךס :Iסקכ'גב{כי,ונמליס 5נמעוכדסענזן;ח 'ן; P כ::: tמפכ'ס :I(מס I;מכו{'ו 5םיוסזגיס !וf'במיסימנ!ו C :::ככווע"ייזיסוקןכניס'סזג'יקנסינססמו IIכ

יוףסענף
ןוני'רד :Iםח'כזערחנסיוrיג'וכובעםז :tר~נכ~זכtנגכוגכג mcממח t ~ cסtנ'דרן :eמכזיכ וe:!"סרבכת I:ינס'וזכג'סוfווסוכעס •כככtנוגופסגכ{וכfוז: cרמע;fוס :llכ

:כזוםcמכ~:יימeו :1:ורנכt:'ס,ייס Sןסמ •גב(בזבמכfנן cרחעגוכ:;fוח Cכומ,ונכ,ו •סמומכס'פךeוזtנוסח'ז;eו cרמגכ(חכחגנסגכ;מס cמגונךנו( P (יוככסחיכ'יכ,וכ'ס I1כמ
 ..ןםכIי1'{

 •דאמםעןצוא Iללעעשט ) hגסןתורםח



יאדףםוטהראשוןפרקהמקנא
כב(נכו :tווני. jAיוכןימ:רס Sיכעכיןמ;מככוגביסמוסיסגrווכבכוג:רס.סומוסגיווסוחםמכיך:ככיrכ .:ותבואיc:סרסגכמrוסמוןמןגרגיס
גו'.גרייסכערי ,rוrככיכו'בגרויסבאיםוfכמר .גו'ככמrונסומרמסכ'יסנמס:רויגרבמכ:רע .:אלישבעגכוסומיחי .מניזח :גכרסגיגי"
כווכסייס'ייחךקממרIכיס Iס Iכקחכוחי t:i Pסו Iוק Iערככנסון'י Iגפסט Iדמו] Iקiרסוכס[)ן I(סמסי)כגררך·תחו ...עסעי t:iמ t:i •נונרע'יפשחיתח :מגרו

'יי'י lt:iמכסוג Iמככממכגס Iערוון t:iמכככיכיסו t:iררועג"ועירסבגרוסומrכמ Iסחמו(פעגככובגקrכ II •פועח :וכסבכסבכונסחוחובכךכיסס Iכרכווגק Iג:ר
וי"כ~כככ~עיקךfכ t:i t:"I ~ Iיך..זוסךס'(כחוכככ) ו:: Iסע I (מפע::וגי;ר~רמ)
מ 5ונכ tiס I~קטכסררוכפיוrכח 5רו iנעדייםבעדיתקיראלעריםבדעיותכואיותגדלי iסגמ 5ויוס::ו I;זו;וזופח IIפזו/ Iרנסס
וbה~כביס iומנור iנכ~ ו::;:ןק/ש I::וךהיסעלהקב//הוכשנגלהעדרםברעריאלא :)*ו::כfם~ Iכ rכמו Iעגן:;מ,וין ijוסבכוגמ

כרנ.רכו t:iיק-,טכיסמכוכפרטכרגורססיככויוזוגןמ"רסמכגיסבגנמו Iורמ i ''י
רכר Iבגז.גסט Iכומרfכסן Iסמכמקוסואנוהו:אליזה )טושמות(שנא'תחלההכיחהוםהגיגרסוכרעrככסנג'ינ:גןמסרוג iג

בגרייסכבגריוחכומיכלפגוססגחוכהערביותלמילדותמצריםמלךויאמרשםלחבגגד"מ,מכגיסגוגח P5ככירוכחיס
ס" rוס IIי'ייכריגוגבגרךיסערךיכמקוסאמרדחושמואלרב )אשס(וגו'סיוכךכיזגומודגרגהינככיס .fAי

סקוךיוגמוס/ IIרנגמבכרייס ' iעה IIמדאסר jסאוחומתה.כלהארמוחדובתהאשה .ברו;:סימןוכ'מגמןז::ויךור 5יונכ~
 ~ I:ר Iםכסרוהגחנר;ו tiס I~געךמכולגפגוהממךמגו Iוהזוכמססהטגוגסכמ
ס Iעררעררימגמ pסו Iק·מכסוןמסמבגוהכדאריכומאןורמיםיוכבדובתהאשהחטגיסו rומר'י Iנסנככו Iסנגסז'יס'י

רמסגמסכחrו[הכירוהו :ורו"ק i:!כרי"ובתהאשהר"כמתניאואלישבעיוככרוחמותה'י t:i'ימנככסכר Iקר Iנ'יגר"מווה'ירנו'י
 :ס]"עגסספ'גרוכןויבוחר •נו' Iחגז'ישפרהשמהנקראולמהיוכברזושפרהרתניאס Iחכגrורסגניר 5יוגכיכ Iגרגזכס Iמכג

וכח'ימס'ימד"נו'בכvנריוחלמילדותורבושפרושפרהא"ד •הולדאתשמשפרתעבען .סדן :רוכימוכו Iכגככיומן:;~
ס"יך..מג:רכ •גון iוכ"ס Iווכו iכוב Iזוללן:;"\וויסיס 5 'בו::ומנגגכרכובו Iסעכ

שמהנקראמהורמיסזופועהכיסיהישרא
ג/עג'וכ'מוס iכיקככ::ו ו::ר; Iויiרגוrנ.::ולנרגוכפי I::וגגגדפוסחסוכעסס/ Iמטוג
סגמ Iכ Iר")כמן:;וסגוגומרן:;גמיו/ג Iוכשהיתה ][פועה/א/ד •דלופועהשהיתהפועההן I.ורמג~ןמסךוכ iגסימו :וקטוכ

כ)כבון I~סגס I:iוגו'זור .r ו::ססמסרשתלדאמיעתירהואורמתהקודשברוח )פועהחוכנוה Iממוס t:i'יומכןמסס I'ימכגגכג
כפסוקנוקרס t:iגג"fככחורסמ r5כנכבילרכוויארמ )(שם •ישראלאתשמושיעבז'ינכג'י:וס t:iכנח'יומכומס iככ'נרמוח

כגיסכ'יוגדוגעכרגככוס Iג I:iו I'י t:iאנניםמאיהאבניםעלוראיתזהענריותאתכן :!יננוה'ע Pננרןכננרוןכיכ ).
'י Iכג Iסכומהכוןנו'פננ'ימrודטסוארד )יגירסיה(כדכתיבראריכיאיכאלהןממרגדולסמ'יז[נחן](יונחז)ר'/א

 Iסכסמוו Iייגונו'ברסוסfכס'ן:;סמסך

כומובו'::ומןסס)כסךכמחג::וס Iמגסוירךמכאןירךזהיוצרמההאבניסעלמלאכהעושההואוהנההיוצךכית
מסרנ Iיגחגרוח Iמסחיו Iס::וכוקוסג)כואיכאכאמצעוהולדסכאןוירךמכאןירךאשהאףבאמצעומדזמכאז

'י Iג Iככו t:iדווע"גבו'פרס t:i'ימזוחס I:iבזאם )שם( •כאבניםמצטננותירכותיהלילרשמכערתבשעהראטוי
כככק"מכסמ'י'יירובג'ימ I'י 'וfי'כסמכרלהוטךס,גדולסימונחינארביארמוחיההיאכתואםותאוהחמזד~'א

גfו t:iונפיגכרגידונכ'י'י!:גי'יס t:iכון
מכמ~רורממוזכוכי"ר'יככס t:iככזגרובז

ררוומ~ןמזוהמ I ~יגכר I Iרירמכ~וגנספקמכמוכ:רמקממךכסיסמגומב'ס Iסגעג::ויריעיחו::ון:;גי::ו:רמחחע'/גומגיסכעס Iומריכונרמ,וס Iגסבן
::וו Iגי~יiרזוכ)~גי~ו::ויידעיגו ו::יו::גמסכבכ Iומגס Iמרו I ~וסfככסהוסוכמגפרסג)כרי:ג.חוכוגנויסג::ווכ::וגוח;'נוגחוכמגרוה Iמג::ויוח::וזקוגח

כמסiרפוקיכיגמרגגווזווכוח~גג::ווכה~:י t:iמגומוסרקרק ~ rוכוכר Iמ I ~יקרחססזוה Iדוךמ Iכמסחפוקג)כ Iנככ~חזרמסימ iיכוכמסמככג Iםvג
קטג'ייערייןמזנרח Iמס Iככרה~ I'י t:iסכרמן Iדמfוככרומרסכבג Iממנמ'י I:iכדוע'י Iוחר Iרס Iמרמ Iר'יfומרדככרפניגיגיiכ A:!יס t:iכמנמגמiרזככסס

גכרככ'י t:iכ'יירובכ'יגי'י A)יס I:iופר'י t:iחוגד I ""כעגיןעגסיומ'י I:iה'י I'יגוכר Iמזורוקוסגכככ'י I:iכרוע'י I'י'יחrוזכטסר t:iמפי''י Iג Iוסגיסמ'י'ח'י I'י
גרוכככו Iסfור',וס Iמגג Iממס"גגחכיטמו t:iוני" t:iפר ' Iבג . 'וכסרככנרונןנiס'י"מרס Iמכגסאי :וכ'פוע'יגקרמחיו t:iעגגע I:iמנ'ונככרס Iככרכככר
 ~ pמנמסכךכי~י I"ורגסכימגמקממרסימ'יןנעגיןכמומ"דגיס I:iוככפר ("גנג 'נור 5ו Iסח Iכמגומךךכ Iגדגהס Iסמכגבככר"מוכ'גגןככסך
מסירחגעגיןכיסגי I:רו~גירורמיכזגוכ:גומס I:iע"ו 5גיוכי~קiככמ~ו Iמג Iס pוכסירן Iרכעגמסמער"כסfוככ Ciע"וכ'ס Iמכג
~יוכרוחכו Iםמפס I::ומכגעככסהרס I~זגרסרנו Iסכ~ו~ 5פרע~ Iגו~רככ"בן IYגומנרוס Iוגפכס"וגימונחק)כמומגין Iס
כסחומוחןגרסובגכוח 'i:i t:i1כוכירהןעגר\גוווכ t:iככן Iסנ'יסגגרןרהן Iככחוו~ t:iי<..סיסרוכ t:iוגפי tע"וכ'כוירבגונfוככן 5בג

ויו..מכסהומוחסכסרובוגנו pס Iרג I'יכיוכרו'יג t:iר'י I'ייככמrוגח 'וכוך Iו 5טככ'יfו"וכרס Iנגמגטגוכזכ 5ככגן Iרוכח Iגסד'יייכו
בכככככמג'י'י I:iעוסומוגג'יך 5ו Iסכי:רווfכר I:iגככ" I"גננקנקנדו Iכקנירוככיןמו'יס I'ימכג~ומ i:1ן iגסגססז'יר 5ו Iס'יגמוגיו 5'ייונ I:iככ

וכסרז'ימן Iסכסוכוךסממוומו 5כע1כסגין'י rוכוכרסגוגקכקנוי"גכורגייס I'יכיןער\\ורו..מ i:iגוכך Pגידכגרזוגמו rוגמ)כ iגנו'גגכיוכסזוהיrג.כגיס
ס Iמסגגגוןררוכז~גחכוכועווכהו rומ'כןמיזסזfכיעו Iכסען Iרוכ::וכ Nב 1ו' 5 ו::י~כסהוס Iגוזסגרסוגו~ 5סרגיוןוכ'כמט::ופגיו Jכגסס

א'מדך,ש/י nרש

יעקבעיון.
מחירחכיכ וf~כ .r ~כ Cקוחגמי cנמומגפיר!:" ~ 6 ר:!'fומפ tI'כמנונןסנ,ד ;' P~פ::מםסנפינזככוגמ.רוונניקרחי cנמכרעייוmממכ. 1גככחמרומדוmכב r.:h:ממרדח

כיככחזקכככימכ Cיונכדכמינדמג!:כימכחננכומ!:יננכושמוrונדוננכמו~מסינדו.רכיח eכו::ס::גמוכנסימכןחממכי.רכיוגנדפיוננגומנגומנויסגסוכסנ.ר'':וה
סינמקטכ~!:סימסומריססקמטיסטו cpוכמכסכסכע!:סנהמ.ר Cרקננודמנז cמ.רירחרמוכנ.רסיוככד":יימסננדרסמןננודוי!:ממו.ר:יfווסחסרח:;וכ:י:י;ןכיזיונכדננמג

מונידיוכיוכחנמדר!:גדחי.רfו!:כיסג'נו~כי:ינמ:דרןכfכ (1C::כיחכחני::נפוגס!:כיסקרפס,נטגניכי fj::רחונקיכזגריס~רכוגפרעכגוונמ!:גכגיווס rCויקגינfודנמכ

יוםףי~נףיוסףעץ
,כו cרמעכח cמ~כסמעמיסיסכיו Cכחכ:יסכ!:יסגמחגrומ:םיניכוירכון Pכמפטס::רענרימנית I'יממגותינוייקי .וrכונכת::רגנ::רוrוימבוחג ר:: Cמא" nלח

כסס;:<זיק Jגניכענrו mcכו!:יכיוע!:וככ:יסוגןככזרפכ.פבכיוככס!:יזיקגדימכמענכמרחימסנגע::רקריוגפי .זווממע tiמ::רגתיכ(פי ti .ו"מוכרה
\ l. וf\_ ז'כ)י,רדוורי-:::!מכימוכגחוונםס~חננרתמ(כממעדממיד.סמנימנ:יכיככיכסמ.רנ

כפו::ומננ~כפ:ס!:מסרומננ!:יסס\(ונכ':::רמכrוfורכי .כו :tנככ..,.מיס uאיטהלהוזווננמ::ר , 1jגוונת::ר ר:: ti "::ריומןו 5~מוממומ::יג;סfוונ1ת::רס tiמר((fו iונכ
 ו~'(פקס iר~ pפרפכ pכיכיכ (.וf:!כנזי cנמקומ!(רוסימםוכ:כfjומ ,,~~ר{fו C 'ט::רDירומ" .יונגו::זססננוייס"מפןרכוpמט~ס::רונסי .מ (jj'גנסוגוס
 :מינדומחכנינדו Iבזו,::ריסטנמפ"ומט . jמ::ררסנמו tiמואלי'זiבע :(יפ"מ)ומנכ-יז:מו ז:: ti::זמ
סיפרמזט::ריו י::מ~סינזיייגרמוי-י Iס::ר ר:: tiמ~וס::יי'ייהגז .כ::ר tiימב

סימןמר"rווזוי::רסי),נחואם : )ס",)רי::(ספירינ pמותרגוס .גוסמזמוחו ר::"מויגג pמ .~וור:: .rממש~רת J:: :(יס"ח)::רעו~ס iיירנמ cורניס
rנ::רזונזומתס Sי\וס סת,"ר::(ן::י 5פרט::י tiסוסמ.כו'ור~ב p י::יר i סמפכ~נרC ורti הזוti סמסונti ננמחP מ::זמינורתירעוע(ז::רמסי'ןוקס::ר .ג::יc מסרכז

גקנ::י •רעדע!טילל t.' ' )מןמגתורמוז

נאוניםחרושיטד

מrי!עג,כו:ונכ
זכ:יזרניחורכס

פגרfוכככחירסגיכ
(עכמיכו(כחרפני~

נתי~ pSעכמ pכו

קוכnזופו:יס:ומ
 jm Cרערנכיחורי

כ'גכ ."נפמדיי:!
כככי!כנונ 1\סיןמ
רוחבפיו .רפמ ~

נרון .!:ומננמרמזן
fוrסרננמר~כןכ' ~נ. 
יררו::פקיגמרכי

יס Cכtכמייויספר
:;נמומוכנדקכיומ

מזכיס :tמכיוסרור
 Iינמנfוו!ו('

(זרזrיר(ומ Cסכ
!:סיוח~כננ(י:יו

יןכוכנ:ורכיןרסין

c 'רהכוגכיכמ::'
ו~יו .וגו'ורפ

 ~כסרחמסירין
כפרי:כומככקיו

 !':!פור!:כיו
,,, t רמומיכו", 

כמןפרעכגזירמ

ונון Cנור~ pמו::נח
כס(מונמדר!:ומ

סריס~יווכמ
מ!:rנדכיס~יוrנס
יר..~פכיסימיככככ

!:ככיר"נ<רוססכוניס
ס Cסמנכנז)רנעניכו

חיירוודfו'וז)ר
"עונככקי)ר jככ::ו
רנרכסחרויספנמ

חו cs'cכט)רוחמרו
::רמזמכמיס נמ::,(

 (פככיוS h '::כ
 \'iו(כזר(נעניכו

~~~ 

יעקבגאון
כממכמ)ר')רנכממרי
ננוכ::סגיכחמרמס
 ·יםסעכרר..חויכוח
ככסק::כ :rח 1\פ tמ

מוננע~כקנ'ככיס
 ·נח!:מומס :tגפוכ

 cנמכחמרכיכ~ח
סי~ומי .כ!:טפכ'

גיפדפ(דיומפכג
 pחכ::כומכונרן

' C נדירחכ!) C עס
מסוכו .מנרימכ
זוגי .נ"רנכריכס
ניכ •פונ!:ס~טפ

גו'ונמרנוכחונר
ננכמעגנכיכומי
מסמגמועיג .ידו

כגfורסחויס tכ I ע:!
.כוfו)ררוררמrנופו

::ובחו~כיו:ינמיס
ינוחו::כחכ!:נננימי

סיכע'גיגומנו~
וכנחמככמכננ

 ·נענמוס :tו:יעכי
כסיכותפנפ(וזחח

חומוגוכמגכגכו
וחכמנו . ~כiכדור
יםחןכםכ~ןס

 ·נמיסס r ':ע-:~
)ריfוורfוןמסו~)ר:;נין

~,. 
...L... 
o 
~ 

:< 
o 
 ·'"ר
~ f:'. 

~~ 
~ O fJ 

:;j 



כלוםואצר

אר'חיס.דרש ]מ(
רישיו Pרםף ,שהיי

שס l[כ :(פנגו'כ)
פרקאומה'ריח

שה pרמ.נהמה
 _8_ :נלימ)(עמ
נאוביםחרושי

סזרעו cמ{קנ{{כו
C}I מומומגע~יסומכו
גיוסיפר ,נרורוזכ

כיכג:כ :tכגמומכ
קסג'כ~כס iמזמ
ככדיססקטכיסיסזג

נר'dוכסרס I'Cמכ
ס Cסנרגחז;כיכע{

ז;יפרןפרנוככסנרפי

I מן 5יגו 1ירנוI יזגן
כמרזנקרנ{רגד
ככדיכסממרוזוכ

כעניוזכ~גסומ
עס cומודכגמ!: ~ :tנמ

מדומס Iמגמיסדנרי

{נוכ:ספרומזמכ
C כקרD גגוכיוגר

{מר cnגוזן nז;כ
גו{כגרנר Cח

 ":!ריפ:!וגמוכמונע
פניכוגמס, :tזי~
מיו r כ::וסרמכ{ממ
גרדוי!:סכ/וימו

~ממרנפיכס
וכגוכסו:סחז{וח
 ו:! Iיהז;כ)ו(נגוכיסו

פרעסגזירחפכגככ
:גמווכ{ו Cיבכו!:כס

ימוכ/גסבכ{י:גס
 ו{:!ממכ Cיבככטוג
גטנםגפרי{גרגכ

I ירגכr גדגיסרעס

גמו(מ,סס fSו Sוכ«ן
ירגן Iיפרן Iכיס

גקר(כרונויזנן

~ 

יעקבגאוז
נ!:נערקכ,fוגי

מן 5נעניfו"ז;כמ
הכהגןמגכ ;"ןככ
וfויגכ!:נעכוכמ

נק"סמכמ:ומררנכ
וקממר .כגורחוו 5ר

t:ידדעכמ םי::!סיס
יגומ מ~:! עג:!נ:!
כסמג~וכימגו~
כמדככ{דמונמ,ס
וכיס, I ::דכר'כ
נרמסמ Iסגכגמס
סזנרזססכfו ,(גס
עו!:יססחמס

מחסמ!:{יגיס
כימור{מוןכי!:רמ{

גמ,סרמ{ C 'גיוכומ
מח rכמדכ{,כמון
סוכעסככככי:וסכמ

ו ISכרסיכ,מס
ס,מרסי ,ןיחכפכ'ן
מו 5נבכידככסיס

גזכ :!נ Iגבכס Cכסנכנ'
ממרכ{!:ווכדו

:נככגגמ/ככונמ

... 

יאדףסוטהראשוזפרקהמקנא
גררן •<וכבככ~פגי'סכת :rוטככיטוגררןכמרז •כוכע~פגיןבןוכריס .1יסבכגג~רנגrו iכ~rוס iרמוכריג~מבכגככיזווהר'כפן ~ rכ

כימ::ובכסקיבכגככטככבכ ;אליחן :כר::וכככסגrכככפרטוג::ויrכטוכיט:וחגג::וככפ~rככפ'חיזגחוכ:ויי Nפירטעי'רכ"גככע::ו[פניו •ט Uנכיטרחגוגח
::ויגריסחrכ::וככיrכווגחגככגrככגי::ו ו::וו:: •ותחיין :חגי::וויכחגטוןגפירטוויכרקרקכי::ו'יטככיכנכיכ::וןמכי::וןרכרכאשרכעוומ]:וכפורםכםוור
ככמייס...מוחסוכטככיוכחט::ויוכ::וrכיוrכןוכסייעוחט::ויווכטככעוחחייןומגי::ו(וח;יומכימגמרכורג sמוגס::ווכוגי iגטווכפכרחיןר::ו rtכייכפ'

 • Ciמוכחיוזואיליסא :מוrוסווכגרכוrוסוככויסוכ~סוכוכיחוכגמ Ciוכוכקווכוrו
ר~ Ci ~וחיוrו •כrו Ciגוכ:כחיהוכיכרוrוותיראזא)שמות(למעלה'פניהבתלמטהניו aבזובככיובככיכמקוסיrופרטרכורמגכ

כיסדכתיב :כוכיכרוrוגריגוח iמיגדרבכא'זtרעשוולאהאלהיםאתהמילדותוכיכבכי iכ~קוטימוכמי::וגמ i:ומ/ iובככי::ו
נטסטכקרמכוטגשנוכי •ני::וגחינכוכקוסכ::ווכפרוטיכיגמג::ומר::ומני::ו

גתוכוטמיןרכגrכוכר::ויוrכיסג::ווכסחנינאברבייוםירביאמרליהמ~בעילה!אליה!רכרגמםרגוכוג'כוכקוסfכגמעכי::ון
סח :יחרככסייחןנגכגrכונ::וריכו •נתבעוולאעבירהלדבר,שתבע!מלמד::ורוכנ"ןכס::ורמ"ס tiגככ"כ 'Aויגככיגרומ

גרומrו ו::כ"וי Iככמוכן •נכיממוכןהמיותשלאדייזלאתנאהילדיםאתותחייז(שם)רכורמיןכ Ciכוכקרמוחרכורוכגינוכי
 :וכיכוגרסיג)כו •ווכס::ואהרן :ככימי'ם)('ומווזמיםלחזסמפקותשחיואלאאותםגוןורכרrופרגג::וrלככמ"רו Ciוכמ

הנהחיותכיהעבריותהמצריותכנשיםלאכיפרעהאלהמילדותותארמזגסמו::ו"ג::ווכגח::וrומקחו ו::כוCiוירכר
ללרגכרממרנוכר\ס~ומרכרגמטר ודה]או [אחריתיחיהצריכהלאחיהאטוממשיחותאילימאחיותמאינו'כמיגרותוכגריסוככןוימוכרגחינ

אריהנור )טט(בראשיתיהודהנמשלתכחיהזואומהלואוטואלאנמקוסגמםוכעוג::וןגםוןכווכפכפיר tiו
 •גרםחטוריש'זtכר •שלוחהאילהנפתלי •דךרעלינחש iדיהידז •יהודה •וכ'מנמ::ויכןיסממותחיין :ג Hוקכ'

כתיכדלאכיהכתיבביהדכתיב •יטרףואבכנימיז •לוהדרשורובכוריוסףג::ווכיחורמ Ciררכטןורמכגי HCiפיר iבכיי
ל iכי::ו Mרכר Ciג)כו Ciעכ)כ Ciוכfכrרררקרמ כפיריםכתוךרכצהאריותביזביאאמךמהואוטת )יםיחזקאל(ביהכתיבביהגו' iוהrרייכווכריג.הוכרן S::ווכמ~וכן
 :גוריהרבתהוכגמטררררטי,ווג Iרחבכור Iטנרעמכורמ::ו
רב )א(שטותבתיםלהםויעשהאלהיםאתהמ~לדותיראוכיויהישםלווכוכגח וכ\\ו::וכןםתננכןוכ~וכרחכי::וןרגר

 •ולויהכהונהבתיאמרוחדמלכותבתיאוטחד[ושמואל](ולוי)וכ::וקרfכמיןככיסכי::ווכינעירכ::וןמגי::ו(
נ Ciחכי::וןרכרר i:!רגמפטוטורוכייוגמ
עגיוrו'ייו Ci t:iימכ)כוכןיו iרכמ"ר Ciוכי" t:iפירבכי' •וכ' iו rוכג::וסוכספקיסש.דיו :נו' iוrוrוייסוגרןכמ::וקמנכרוספיר::ויכ,יסמrו::ומיrוומסכמ

קמנכרוכמנו'וrוrרייו ~ r ו::::ורכר iיח t:iעככרובכפרע::ורק)כמרfכסגמיגו I5"י t:iריעrו t:iוג t:iHעוכןירוrו Ciעוככהי,ו rוכווכנכוrו::ונכיגרוrוו'יוגגוrו
וס jjוככוינו'rוכמכערס ו::~חיוחגיככריכו Ci ~וכ::ורמ"גקם::ומן iו rוככיס...וכספקוזו::ויימסטנסfוכמ~וכיrווכמ Ciרייוכמכ::ווק H ~ר::ו"ג iיוכ..יrווכמ
סוףגרממרינוג::וסגריגוrכ::ויורכמווכמ rככסיפוקגככנסכו~טיגו 'וכגrוי::וו rחוככ::ורנסככון~ררטוכפיכוומ rגככגריגיסחיןכככיגרותריגיו 5רמיו

גסרר::ונימסכמ •וכ'מרי::ונורי::וור::ווכ'גחי::וו rאוטח :ורו"קגוןער 5גגמ t:iמiרפרכסיןו::וסחוכניועג t:iסגגמרירמ,היגfוככיככי ]וf[קרוםין
כג"כ~נכ~ iוכייס.. Ciוחוכורטורכוקעהוכרוהססררגפיויגמכפןגחוניס ~ Ciגסררנ::ויfוסfוכfכ.יבכקגככרגמוייזונפרטתכחור~גחוכיסטסס
כרגrורנגיקרמימנמ::וג)כמייrוירנמכורמ::ווכןחי~כג,ככ::ומ~ , 5גי וfו::נוו::וכ::ונכ::ומגגהמגכור Ciמ~ורי'י)כח r ]ג[ ו:: Ci::ומק ~~כפ'גרמנכריגוחי;:ר

גחיכי'ירנכיווגווףכגמ'יסרמייrוי i'יגגגגומ::וס)כיונכיוו j' ~כג"ףגגכי)כמגfוגגיfוג)כמו ו); t:iועי";מס'יככרגrוסגוגככימגתיכגמירכגריעקכ
::ועכבכככ"מיגס::ומקוס iרגויס Ciטבכוכיטרמ;מכומר iו::ובכגיככיממקרירוככ::ווקרמרוכייrוי iגיוככימרגקרמרכגרקר)כ מ~ו::וכייrוירכ)כועור
 fiרר'כפרקי tiוכפורוכ"כ::וכו::וכחיחוכרrכרט'נחיסגיס..ויעש :וק Iורו::וכריח::וטנעכפיי::ו rמכטכעס::וfוננכrועמסוrוו::וfורסבכגר rטכג

רש'~ז.כר'ך,ש"א 32

 .חרי"ףיעקבעיון
נימרמיכנמר,סףנספרדכ/, Iמככוריוסיריfוכיסכויגנכינסו jמכיסרנרגfוטרגו!::וולא :יגו CIסמנומסן)ו sס'כוסומחיר)וסיסכמכגןמורס Iסוררנונפרקגרfו'חמחןמגוח Iחפ

בכסקיגו~מ!:מנכ !כ,{מפיי ":!רוממדדנרגס(וס,{מ{ו{כןגי{זכזכניומ:ג ,בכנירכר{דגסמנבכומ{מדמכינמנרמר'י(יכמיגבכ'{כומ{,כודנרגfו~רו Cבכרלא
מממ~פומבכ'סממ:::fנומיומיכו{עגמומ{,כוו Cזדרנרמ:י ' 3ויכ~מויגמיכ Pגדגנימכויומרממרומו(ומ r{קיומיוכ{כ{מ{מי{דומס r Iענ'ומסכ rגקמ'{ממ,כ rג{זקדק Cו'
ע{יססו~קגו{מ סי:!(::ככמגי:יס<גכ~גמס 5רן:ייכ Cיסר 5ממנןזגרר fcוגו Cגגמ~וק'ו:ינדקדק :C 'ומועגיר:י~יגרמכגנסו~מככ(ק rכימכיוככד וf{<:מומרס Dכ'יומ Cק'ס Cק
~דגר!:מגגנות~מדמ~י:י!{מ f:Iרנfומ וI ~f~כס Cממרו cרגכמדר~~גרםמכ cממ"כו rוגיג{ססס Cסק וf~נמסכ'~ייסממומח"וס r:יכזגריח! Cגגפזוגנרפעס~סוס C:גק Cג
מ~כ ::rו rמס{כ ~ח{יןר 5~יסמינעימ{כוfנו{ 1C ~ cסק :tמוזינו~ממQרגכfוג{בכנירכממ!:כמיו {נכ ס::{מ{ cמ,ןגי .rענירס{גכגורו 5ר מ{:!וזfב'fו{מ{וקקי! rנכיו וC }fע{

מוספמבככ 1Cזכק ר:!םומגו~ממדדגר {גכ:!גיוו{יסמיננכי{כו Iרממ cכככבכ{ומרמכ Iריומ Sסמיס :Cגכ(מגי{ווינ cכמכ{דקיק :!'וvוימכ 5רבכ{{בכדגרו 5ר נc }fכי{דיס
ריס 5ממ{ור'חמ Iניגחויכנככדגג( {יבכי Iח/ר Sמקמיכ:!{יכמיגנכי jככ Iוגמ{,ס :C '::!מ Iח jסככדר'רממגכרfוימfו {'נ Cסדר j 'ונכסככמ Iח'גיור Sנק'כיסכסכסחיומגיסנכנריוח

כמיכזומfו{סיסו"וכגכווח I{מי{רר'ס Sכומ{וויקרfוגוומ{:גכויכרומגמינכמכמי{דומfו S'C Jנככ nונ'רtדכי Iכנכוגריןגוכמףככרנכחנו)ומרןמנכfוכ c 'רניס lcמכ'זרף
{ומרמ{ Iככוזנרר cגfוכומררמןיסיסגיו~ד'נכממכממ Iסכוי(ד (וfגגו(וגמיגו(fוס!:סריומ Sכמו(fונ.גריוח'ככמיכדומפרנכסוכ Sסוכנכסמזססמ')וז;סכומג(ס Iסבככfוויר

ו{fוגמ:מי!:מ{,כוקק r(כרנרגח!:רבכ!:וו{חנכנירכ{דגר!:מגבכורממ{מ{ח jמ{,כמככדכחפ'יס'ונרמגנסנכדריווחיממבכגריומח"ג cמנבכוגריומף!:ירגו(כוזכרו
מיס ס,,{ומקמספ!::ייומ{fו"מימו וf~:!ד"ו~ממנfוכינדיסfומותחיין :ממנוקכ~ונמננני{מ 1גמינ {מר:!'נניגמון ' .rדונקז!:ס!:סבכ{קיזו!:וו;ו 5מחינונחגומ{גיס
וממ"ויחורדקזקו Cכנרfו '{וכינדיס:ימימוו{fו~מימי{יככוכ {' r "Cר /'וI ,ו! rומפרגנסוכונמכיככ rוfויגיבכגורומ~נסרג~כיומעריומגגי{ויויו 5מסרמ~דכניו'דובכ

דניר cגfוגנ!:וו~מגדמינמומומו roו:יומגומסמומסוכ 5!:סוfודגיווסי{דיס fpודיומ'מקודסככס :!':!כו,ממרוד~ממגיכי{דיסממ!:יכגרוכמוגעורככ{מודכו Cגפ
 מ{:!כדרו!:מ{מוממ"ובכוד {יומממומסוחמ"ומ{מוfווממסימו מ{:!כומנירובכמ~יכוממכסמנעוכגוכי~דיס{כמימירכוו{מג'גכבכונר'וזספיגמ Cגו{ןןיו Sפכו Iכינ

 :נרנכגמס I{סח'מזוו Iכויס{כסמספר\;ןססיומ{מכמימוס{מר"ן{מכ'מפכמ{ןפיכממרסגזיומומס!:יסרגגימע{ומובכ c {רטכמכס Iנכנירכ{רנר
e: קיזןנככמכוי'וכסגי 1 (מונכC וגיכ~סfסכייסרמנכככוחריכסעיג}S סר{כסוכ}I גכנחיממררחגI וכככI ודג/,יכSI 'רi כד'(מרמנריככ"זמרכ!כקניג'נממ,נסגיו

זכ)ומממסי(דומחירfון Iכוכריסמכוקרגוכ)וכ'כורגרר cגfוו Cנכ,כfוזfוחגכעס Iסגוכוריו
ת Iר' 5סמנכסיסכמג'נןינו Cס 1רfונ c 'ריונגס!:יסו Iג'סי(זיסממומח"וכזככזנרממ lנכ!:יממדונכ 1גממטרנככ(סןכק!:סכגומרמ I{מכגמ Iמר)ו Iכח nכגמזכי l\רסכfו{סיס
חדנמנוכרסכנכמיומגירקיר'" 5מ{חכמנינכסיסיכינחחמח"וסמכןמכ Iס Cסבכ{קידו!:יו I1Sממ:וגינכגירסנזגרמ{'ו!:מגונוכממ!:יס Iיסרfו{מ Iכככוריכגו{עו(סכבכגריומ

 iמ{יכמנומגדכרסינג.קרמו! :I {מ'מ{מגרמסמי{רמ(כיומ ~,נכםכ rדגומ{'!רמפ:רמףממרי;ן',מיכרכיגמ{ממיכאטו :יק Iוד{נוריגיו 5ומ,ווי{זוכמי{זממ{,כו
יממר 'rומכזוובכזח~מיכריגיומ,ו{מיכ{ס cגםמ {נ!:ניגדיפרעכממידמסוכ r ג:!כומיס tוק .גמ cנמגמיכו rמומככוfומרואלא :מיס!:וופריגיו 5דמ,ןמ:::מעכמיכרמ
{וקממרוככגיסמפוממממוי~זודס c {דס~דגמ!:סיומכוידעימכ::סריפרעכ~סס:גממ'ודכגןובכיי{כ rנכמרזמי!:מיגמרס!:וע"ווו rומכויסכססמספיק{מכרפגוכ

 ,;גד{גויכגגסגו{רמ!:וסכריכ rמביזבכרeמסכס'ככסכממיוו{זס{בכי{גר'fכממבכגו{יוני Cגמזווככס P'DPומגמיכמומסרפ cמ ,מ{מכ:!מ{מכ!:רכ{מיrכ ו{:!מ"
בכנירכ{רנרסמנבכו,כפי{מ~כ!כזגסנגומכןס Cנעס'ממ hיר cמיגכ,כו{ונכיכןממירמגרגמינ~זכרזגור c וDf •יכ I}I,כונ:ננת'מ"רחר Iוכוכדכמככ Iגכנמיממרחד

יוסףעץ
~פע"יסןנסגןכוחסנרןעחרגיססימוגסנטגסנמרר'סין~וחוחמק~ק~~יו::ו~סרנסוס Sמס'ס:כרוחו Iגרמס~מסעויי!{מןזסו{ו'מח S 'קודסגיגקנס

מסונדונ iס'מממרס rנ .בפג'סבעורובונפגועחגונונממידסונוחפ~טfותו Sב::דןמתעסקחם::דמינוח::דקנרגםגפחrרמןזמת Sנעומדגםסונו ד:: rו
ו::דג' .מ'ם::ד tiחוכון{מענ::דפגי::דבחחסמיסווכוך(מט::דפכיו iב סד::(ומיכ::ד::דקברכפמחפעמיסכירב iע'וו'ן Sסז::דונפיותמגקוכ,יר::וחגגיס

ונסוב'מ::ועסקיעכמסמע i ו::,{ממכ{ • ו::'נמ'נעיל.דן :גו::וחבמסגמפורס::דונו i'זומנמבן(רנפגןעבפגיסיר::ו'ס tiתןמס ,עןח tiככנ::ועו ו::ד'{עrו
'יכמ

", 



,א Iרמשר,יביארףסוטחראשוןרפקחמקנא רשי"'

fנrננrניסםrנ' ~מ~ ~<נ1tורfנומרגט~fנססמ~יורעfניכיfנגונrניס<קרמתכמtומפרט .וכקמומריסוסימגכבfנטת •ונ:י Iנכותסת
t:i נכונסI וtיוונfותמת '...וI סוti כP5 כרתמתגנככוויקח :רבכסfנית •פtו' I סמנןכיתומתגסונסכיחוI מנגותסI ו"ריסכגסו<:ייזגנרגתס

כמיפניניגגמרפנינימומנ tiורגממורמי 'וt<רוכרמס tiHבכגו'ומנגותגןורורוגiכיגמריסקרימפרממגממנוונקחסrכורכ:ררפמס tiנמחר
ממריסמגגומנתייכ..מס"נונתסס tiמנעינומ"דסיומינונינדותננכינונרגגיס'ונעכתפנס tiבן :נרס'''tווfנ'פסוקרוו 5חכןוכלבפbךתי: tiמ,

סכירמוחמומ;:יגג;:יגגכיגרממרממןכןגנכוגסממרזרקמi:יוממ Sמירו
מi:ימןכגכ tמ)וג'גi:יוגi:יכמיגi:ימגיi:י •משה Jאהרולויהכהונהבתיראוט Jמאיפוגi:יכןמו tגקרמונככ;:י <f ~רון 5ח
ממיירנכנמגמ י:Ci iממגויסרכמיממר ipכואתיממריםנמידודםלכותבתיומ"ד :i:יומ Iקנכןומגתי ג"י:i :יו Ciמע tע"

נעכורתככרחגויכט tiגגרסמרכותיסלסיס Iקכנ tiתו tiמכן •רקכוחורניה
fנrכר tiקממררגסינומרוי!כיג.ויסאתבכלוויקחעוובהותתפב) Hכיה'דכתיב :וכחמוחחיובכמכיח,ח 5כווכגנג

ח tiגיכעמרסס tiמחייוגכרס tiכiרכר tiבןודוד ) 1 'אכשמואלוכתיבוחראתלוותלדאפרתמrכרינחקרמרגתיכ •נמיריקא
וכגר t:iרtו"נוגויטסיסכעמרסנית tiאתהוליד jחצרו jבוכלבכ)א'(יה tאפרתיאיש .קנ,כןקרייi:י נf;כגגכגימטתנכי

וק)ומר .גוי::ייס ti י:ti iמממגסושובבירשבניהואלהיריעותואתאשהעזובה ' Pממגקi:יגזי~מכ1כמגימגגרגמיכ
וממזגרגזגיכקממיממריסדדירשהכל :קגזטגומגירוגיוכיתו

מגיטמרמג t 'כחוריטעזכוi:י •נו'וכi:י rנכבזהואיפונהבזיג)(כטיביחצרוובז tוארדוזגרקרי::יימi:יחוגגיתמתחגi:י •נכזכוi:י
רעi:י PSונחוגגימטסיתtוגפימו:רסבז[ואכתי](ולטעמיך)הוטבליםמעצת'~פנה ,"<נסקריוגקמןיריעומכסמכס
כקרחתכתרפחת tiגוrכfנ"גגנכמס tiוכקנובןעתניאלוילכדה ) Hכשופטיםדכתיבהואקנזגחוריגנעוכוס tiובכווכס rmככ

וככיוכחפרתירורכקרמ"ס tiוענמפר:ראוחרנורבאארמ(אלא)מטנוהקטזכלכחאי"<סיכיהא :מומסח tiמנירכtכ t:iי
ויfנמרוגמ"טfנפריסכחגטימפרמיכטון " ][עזוכסוממתגגכיגרג:ריכ •גi:ייכ Pג

וגסגו'ממi:יi:ימפרתינגנכרמגטיגו tמשהקנוידכתיבנמידיקאע"איכר~הוהרקנן :וi:ימ,מממיi:ימנממונו'גגכוכויקח
גןגקרמיגו Sממפריסכרi:יס iti:יררשהכלעזובהשמהנקראולמהרמיםזועזובהחוגססימi:י tiוונגון .טמיסלשם

מכגגו'חפרמיוף Sכןתוrכונו pגמ"נפיבמינפיבהוהוהלאהוליד tנתםחלתה]עזבוהtו tiומחיי-דכfוחיtוכרק ti ti"tiגמס tiוכ
יtוורסנחסככיתוררמיסורסtויס tiרורשמיםלשםאשההנושאכליונחןא"רלהרומיסנ<יסורוכריקיס 5חומסורחס
מפרמיס tiכגןכקרחסיסרנמורמ,שהיויריעות •ילדהכאילוהכתובעליועמלה:ליריעות,כוrכנין tiנ'נכ"כסמסנמחי
rכטוכtוסימtו Pפrכס tiסמfנסס tiענמנחלללcוי:רסחניסרמחמממדמימותתוחרנגfנ

כוןמפרמכקרמטגקרממ';ריסיi:י"וככניהתרריאבניההוא tיריעות Jרומיפניהטמותמגוכוניה'ז: l/כגנכפגר"מיררוקמ
ר;רפמיסגקרמוגוגיוומחנוומגימגן·ושובבעצומאתשיישרישר tבוניהאלאיס tiגמר tiגמככוi:ימi:י tiוגככגi:יfכ tכבכג;:י
גקרמi:ימקוסנסi:ייופחס tiמרממומi:י,וא"דיצרואתשרדהוארדון •יצרואתששיבביטרוכגיסומ,ן] ti[כגגטומ·ו)(גםס

רגגכ tiמ" iמס I tiגכ"מפרמגחסכימעלב.:ות pמגמו' 5 :.בממ:שיישר Jו iוחרנכוט
נספרחכרווכןמרסרורכ tiיחוסורtוח 115רורמ ..s' oומימריסחי!כסיtוסטוכנססכתכשןונבככמס •ונו 5עחiכששיכנ :יוכ-..רככיסטנכותחחו

נrכגרוןכויו 1:;גכיסרנ'רס ""וtנמורגככנרחtויכ..מוגיסוממויורtו"ירותמחרינחכקרממררכיtורןיכמיוtוגיירר"ח tiמומוורתיכמניתגמ)(ירמיtו
רמזכרג"טכ tiו'ררסא,קרמ,ונ"חי iגגגכיס"וגגוגוכורסירממימגגכות pגמסיתוםtויi:י .יגרומתשרירה :מרנגיסת Sכעםמררס tiגכג

גגכממםפחמ iרוסיסוגמגגככגימ, Sמיומטi:יגטמרסכגימ, Sמיועמיס-,
רגעיגמקיfוייג Sג .נו'מפרמfותגגכגוויקחנכזוכi:יומונמרתכיב :כ:וכי(וקגמפרתיסכקימו tiזמתגכטi:ימריסטחםיכומfוגממסר Sונמכמ

מתכוויקחוכtו Iבכו:רממקרמרtומיחגמtויתסונתו tiמונסוגירtוגגכ tiמטמבכיס Ptiפגפינו'מםסעזוכסחתtווגיירו( Sחגןוגגכרמיי:ר'מי<י:י
ו:רמח Pופירומפרתtוימוכtו Iבכרסמ,ררטוובכ"גבכווכ:יכרתכמי:רתנוס tiגממפרחגקיrכתחגtו tiסבככיןמ kימסגמוtוית:ימיכונו'מפרמ
יכקוטוכמרר!כמפרחוכקרמתם<תרפמס iבככוס Iעגטיכ..גכקrכ:יגממrכ!כוכורגכ 5:ימ tiנו'גמתמ:ו'כממכגמריסגרג:ריגרבכ:י PSכ tiמחר:ו"כו
סי:רסרמטחומע tiנוtו :tמונס Iעמרג:ריכנו'מטtווכi:י Iנכfנתסוגירגופי:וקרמכ:ומ,רגס m"רככריסרסייוגסרורוננרוגוונגגיסטגני pפגמפרת
ירועומג::יגרקיייופיכםסכמ ti י::וt fכוi:יוסi:יעזוכi:יגםגטמסרו ti •גו'מבכגi:יםמיסגםסfכטi:יi:יוכםמכל :i:יית::יכותמסוקממרםfוi:ימfכ'רמג"ג

טרעס 5כ tiר::י'יוכעזוכסוrכממכi:יגממרםגגרמחזםi:יו,ירi:יגמיגווi:יייגi:ימסמזכימrכרסוגגיסכגיסררוככמrכיi:יטכרקכטמi:יגכגיסfכגמ
וסגיר<יס::י :i t:זסוווגנו'ירינכומוחמעזוכסחמi:יוכירממר tiו Pפםורגפי .וג'פגיi:יםסיויריעות :כ IIוקסוגירi:יגמ·כו ' Aיוונ:נrכרפמi:יככת'יגfכיכו

יריעותטמס tiחחרמחו tiמעגגפרטוגיגממטחונכג tiמתרפכמייויעומומתנכ"גגרגבכיגונריסמטמוסיחע"גוגס Iבכרמתתח A/ימנכ ' 1:;ונכותיו
ti ומ 5,מכמיי-יtמר\סג:;וסגti ר:יייכומת:יPS>ti וtורבכti נ:יומmP וגמ,נוtגמו:יונירti ונכיג:רוגtבכר~ימררםוונו:ובכווכI ויממט:רווכסt

כוכתיוכ'מסנו'ככיסומנtומרגתיגיוינכומtוימו Iוכס lIוtוימו Iררמי:יקנ:רוגכורגירינכותומות iפניtוסיו ti t:iגכ"גןונקרמתיריגכומונס Sנע
tויחוכ::י rנכר::יימרגיוןוג'כ"יסfוכfונניtומקרימגfומרוגזi:ימ"רבכזi:ימי(קמימסןfוחמעגוfוסככיi:יסומגi:יגמגמכס"כגםיוכ'מוסיו

גוו:רגרמריסג"גט::ייfכפfכרמfומגגכגוויקחבכזוכi:יוiכממכיסיכ..מיכני A!ירגותכנו'וככ Pיםרק"ונרמככםנגיi:ימימריסוסימיריעות
ג Hגפרקfומרי<ן iגi:ימטi:יfוrרככוi:יi:יומם::יחיםככויסמגמגכככגיi:יג)וןגרו I~ורגמוניכיtוררםוג Hוגככגניi:יסגמנסכונחםכיi:יי'יייגס Iסוחר::יומחורממ
 tiגרפ ti 'וגו Pכט"מס tiכ Pכעכמוס Iכעניוונו Sעטיטרגכ"םיטוכקר)וtו tIו tiוח'בכוםיןנובכגייגיטכממרבכטמ~גגי tiגמימגמגריתוגרמת סי&tiמין
PP כ!ככמכיכרווגוגיכרימתיכגti כמ!כסחti רמגככויסti ", פירti יח"וממר •בכ"!כוכרבכיסכבככיןi בכנti וייtוtכורררומימכסיtמזכר ו("ו

רחי"~
נע Cומ~'יוגנרוח"ומסג~סיסורסרנמ"רכנכי~דומסיונכיו;;~נכע~ס{וגממ Dנ:ו{ימדסמ
דמנכר~עענכיסרנממ Cוסונכריסיונגדונמסס cחfונכר(חנכ!נרנכוח~ cרננ jענכי(כמ

עסק(סחי!נכריסגינכנכריסנכ(גומנמי C{דרויגו(מי(וזסוגסינע cוח('יוככד
סגסו(ס{מ C {;;וגס C ,,(מרס!ח cחנע cו;;נכח{'ו(ויסגסו(סנמי Cדרו(גימננכי{ד

ונכ{גומו(ויסגכו(סנמי C{דרו c 'יסונכריגונדסיו Cסמסדחמרו{מח!סכויסונכיוגנר
נמיס{סס Cויעמ!:יסירו;;סממי{נכרוני! ·{מלוני!ממליס Iומכגיימיגונדוכויסג:יו(ס

גכנםמזנרגיו!חכחיקהנכרכ:יסונכחייס Cנכמינר eגיון jנכו'כס! Cויבכ ;'דסי;ס'נמ
מקליאל :נמיס;סס Cויעממלכגיכזגריסממייחססוח :tנככגומחוו{ויסגסונסכהי
ומנדחפרמחמגכנויקחגדגחיכמורסיסמריסו:ננ(סיסח(רחס •ט(יסחכחנ(יס

עץ
סחנ:כובירסקנ~:גיסח:גי'כו~ו"רריו Sומ"מ:גיפ"חכוחב .יי~י:גויביי

חסכמןמכין rגמ~ .כירמ,:גמ·ןדקרמיס(ממ~דחיחקרח,ויימסוכ:ג , ti~חסמ'

יעקגעיון
ו;;סיוכפיגסכסו(כיחוסיכסס(ימן(גןרחכ C '{פסוכ'ןכסרנוח(ח :rגזי(מכעוו(fו

וממ(ומרומ Cונכעכמרומומסנויסנג:י(יס pו' Dיס :r(יח! l(ג lו"זונכיסכסומספיקי!
סעבכס(ומרר Cחס .'(זסגחי{וסגמוכבכ(יומעכס:;נכיסכו;;סס cחח C:י(וכל :גסו(ס
:ייכוכסג(יסס(סמריסעעמיסבכיפקרוכומיוחמכי!:חסמורסיחסרסכחוחירוזחי
ומכ!:רןגיגמיככערסס lייוגיומרסוניסיסיס כrfנוודחיגינקרוניונדכקוס Sכמבכיקר

rrורמי(דמסיוכחמבככס נfj ס(וC וסהקרחחזכחמרע;יוחחומונמחI מקו;::גייע(סC ס
נמוfומחדסח C (;חמסמפ('כנמומוחר(מנוחי(ימדףמימומד'נפרקt:סיס

גדינמוח cכ'קורסקרונקרוכויחי mכנ:;מומרגיווזסמעבכסג'גכסוו(ס
ו(fו ' Sחרמ{חסגיחנרססוס Sומס"עעסרככקככמוגוח' Cומ:::ורמרו.כיסרזבכו:;יסח
יוסף
 •{י:גמינעי (ג:~~נמר)וןו)ומרו;,רן; .{:גסנמקוסע~י:גסממור)ו~י:גסדבר

נכמרח '"סר.רו 5 'ייתססינבישיבג :עכ"~:גמrכמכחמק r{מ:ג I~םוןחמרו
נרם

גטח'ב)י l/(ע

יןףסיויז

 :בכ"נחכמ"ורסא

...... 
גאוניםרחושי

 ':!ככונסדיסחרז
(ססמסדרממ(ח

 Iכס I')1חסגי
מפןחוכסחנירס

ס(סנמסימסכ'
נמי~סז:נוחיססרנס
פרעסגזילממזונמ

נע(יורמזווזס
:;(חמרגבכ('!יססיג
חמס jמסירענח

נ::כrוfוזיסעחכורגיס
רנכסויס Iנמ
יס Cיוקנססוגו'
רעס <'Iכ,סמיס '(ג
יססג!כ {מטו Cג

מ'כל cמ.מחוס
 .סrנכסמי Iסמסזמס

חונרנריפגבכס
מס!כינוחנזוכמי
ימפוזגיוח"(ס

ימוכוסכו Cוענסכ'
ופרי סט(', C"ור

~רכווייגונמעכס
כומוכסכויסגרג
מדנומ Cססמופכימ;ו

נ)וז('נינרסרנו
ח"רווזס 1כעניס

מיס ו::נמחומנוrו :Iו
גמויסדגוממכס

t: י'יפרכומוזגר(וC 
גבככיס(ו;;סי:מרכועוי
פבונ{זי'כ 1נ'

ניןסגוחס Cסמע
ןכסעטמסרורנחנקי

יסדג 1נפכ'כ(רמזומ

וזס .זגרכו Cוגיי,

ופמומ :rוחמרוודחי
:;Iחחיקדרומ 'כt: כ
יסיגכ :tיfוממממיו
ויר"זס Iרי :Cמס
C מ~ר {;מסנינן

 כI{פעוינימו
נמי(' 1כ'סו:מ~טמו

יס ciעמופענ
 :rמי cמס"נימ,סכירי

ןכו :rסמק :tומימוס

נמו.lחנבכניס!נפכי
וכמונבכיכיססחו
r: מפורנחr: ·מרר,r: 

 ;'ז ''' :rרוגסימ
פסוקויקסנ Iנפ

סנכוחומכמרוממ
רוחסחממ:;ככ

בכסנמרחסמס Iבכ
רכמו cומנבככס

 '(חכומרכיגריס
גןוממוןממי(חס

יסןנענמכיוממ
 .,ונזקקוIכמחוסנייי

..... 
יעקבבאין

חיוכסעונסגג
ככ'ניכג '"מני)ו

r: נמסס;חtג)וח'ו
כובכס :tככ«סיס
מו Iנבכיגוכוס'ס
סיורגגfנמ :rכסע('
מיר(סחסיי .כסוח
ומ Pנסוסר~(קי

 :סממסף)

ר



"וסףיד

tםמוירוD '~ _.-

t' 

גאוניסחדושי
וזמיוז:י '"ו I י:~

 !' מח~::ומחת~נורו
חי~ות Cנ::וכגונור

ו:י::וחכחוח:יקי:::ון:
סנוכ')וכע(י:י!כפכ'
 cמ' Cוחמ'מוס 'ר'(

ג(ומר'סזג ~ cו)ומח
זכר'c::וכס'דור

'סדגכמ~ת:וכרמז'ס
.והמרזכרכו cגמו

כססוכזקקות
מ:ו :פת'ס C !'נ
c עמוקגזו~רכרז:י

כ( C'ורס Cמחד
:י rכגכוה!ע'קר

 ! nSע(סכחח(חכ'ס
בכ~'ס! j :!'מ cח:יכחת

~פרססהסג' ' pנכ
 1'חזו:יז:יע"

מ~וכמו:ידרונגוד
'תפרסס ~חר::'~עי'
'מודום Sעוככוד

 Iרמס rונעי(ס
(ססזrכקקומרו nנ

:יומ tו:פח'ס !'נ
ןמ Sכעמ'וחדגנוכ
~ויתוף Cכו Iומ,

~חדוס :I ;חנור
גנוכסמג'דות Cנוס
נ(חיימ'דימו S\ע
סיכגן j'חמ cמ

זככחע'קרכג
(כענ'כ!רקקומן Iס

--=--
 1איתאהבת

פי' •וfוחכ!צחר
מר'ס ~ cמוח Cבכי
מרחכ(כח cמ
C נחרפמס• S מר

 1זומ'פכ'סזב:ויו
ו:גכ Jחחכ:יר'ס Sכ

מו;'ןחות::ו:ירומ:י
 " :tר Dחו :t(מ Iהתכ

C :ממתהו:י י:'י)t: כג
) C דנפ'נוקיכ •'ס

 ) Iוכ ,ד(זתמורס
כגכ כ::כהוגגי

כקרמכמסמ,תמ
c כג::;בכגכ~מ:י 

,ובכסמזח::וסרוח:י
 " Cפרמו cהעג

וג Cו .יזפיסנוחזן

נעכס Cו:::וק , pמ Sמ
רנס Cכבנדר:י cמיר'

כחוס' cכפמ'ו'יכ
 q(זרחעכימכפ'ק

זהמורסחס::ו'חז)
c מlt סS קירס;'עומ'

 Iוכבככ' ו'ו::ו::כזחזו
והיכמ;:יובכ;כ;ה'
 ' Dיוזמחנוחמ:נוע

בכיכגעוסדרך jה'
נוו~" cומדרכחחו cח
כזממר Jחמכ(ס

'כו Sמכון:יגמ
חכרזכבכוכרח
 .סס)(יףככקוכזח

 Cכר':יכי"ו~פ'ר
חסור Iיןכ'בס'
~ C כjנח::חוכהוC )ני

יסוכממרתסרחס

יבדףסוטהראשוןפרקהמקנא
 :מרב~יסמנככמנ Sםיג ~כ~מנככיומנכניורכןנ ;e •פכיושהושחרו :נכמ~סומםממוגחיכ •גו'גנכו~מםרrכרבו'מר\נכמגיוראשחור :םכמרפממ

 :~רוו~~כסריגיןוכמווכומכרשמומכ~~~נכסק .גמכ ~~שנעשהכי t:iח~ממממי 1חגרוכןסמרנס 1גיוכו'וזור t:iמממגוומ~רמכי~חגרון
 ,.זדאה :מרכ~יסכככגהג~יומגמ t:i •סכסמיסגמכיוגכומתשתקעוממרסוfכמירחמימגממנו'חגרוןוככיכי~רגתיכ 1רו Sח ~ t:iככיסב~רי
 :ככככר~כיס Dגרתומוחור~"חגי~סfכ Dכתר t:iכככר~וגכיסףווו~~מיהרתמחר 1גחגררכוגררמסדמרסס '" t:iגפר t:iגרפגוסכיחמוג~גגכו
כנכימ t:iחגסfכוככיכי •חגמ~וכניכוגר t:iגגכ~ומו~רסfגחורררםוונכ!)ג
וכרrכרSמכ~·ומ~יומםוכיתןוכמרפמתולאשוחרי)אכךיה •לוו6ךר)חמיופניהשהיועלנככןכםכקרממכמחגרווםכככיוכג;;

ממקכמומ .כחכרומי~צרה :וממכויילייכנככיופרם'''כו~בסס'םיו..םחרו
 •גמסרת 1תfככסוליך :כיופי~י'ור uאשךונעהראההםבששתוהתר,עאבבככגמוו~ 1כככינכגו t:i~פרויםמרכגיס

t:i ~,~ מכרt1 רמזויt:i כו~ ~'~סשדן,שרחיאשרחרשרמנררארלמהכלבזה .רפומי~ככגמיסfגמממt:i כגכt:i ככמו·ככגיס:אף
 ~וכגר t:iיוסמכחוממר' t:iרר •כרז'תקועכאבלהשנעשהאבי •בתעניותפניורגיוןגו'יס t:iכככ'מריס ~ t:iכככוממר
וככו~יוסגiכרנכ~מכענכייכסממרונשיםשתיהיושבשמים·לאביולבואתשתקע ,~·כ t:iחומוובכי~גוכו~רוור t:iרמ

סfכיורנכיסמטויfכויםרתככ t:iינכן t:iמולאונערהחלאה •נשיסכשתיוטיס][נעשה ,מכוונסו t:iררומפרמנכוונסכממכםיס
t:i כמומt:i ןבכנכ,גכיקנןבכו:'רמכרימסיסויללליללנכריסמםר\טנכותכנככמס~ו·וitיכר

rCi בכ" 1גוררןמןובכי~גרt:i t:i ~~כנתחfרכ"'כיוסגו~,כריסככיסרג 1~יממ::יסאהחהבתחאאד\אנערהאואהחחוס
 .מוומויוכ.מן:נתלחהבכומבכגחףוצרחצרתחלאהרבני(שס) •נערהולבוסףוגס"גנער~ימ t:iרכעכמרפממרגכסיף
~מיגי~מ:סךוכעגמגחווכריס t:iיכ ;C~ונמ·צרחלחברותיהצרהשנעשיתצרת •רתאנןעגגויכמקרמ~ t:iכיוככרגקמןממריכו

t:i ~יוכו~וכבכררתי~חורt:i סיסנ .תשליכוהוהרואהשכלץנת.ן •כצדיר,םדוומתפניהשהיו~מררןמנוגוןt:i וררמריסt1 1יורי 
גרפריםימ .בכנכובככמףולכוסף :כרכר •לאותשנתאזך'ומליאוחהוססמיכרומכ'מכו t:iכחיסכ~סוינכם

כטככיכרמ 6כובכוייורויfכו~יוס"וגיווםlגכר • •ללילrלטימנכרוגנכוככנכרומורו mםככמוכבכםו
כו t:iרס t:i~יוס~בויר:רנכר~ינכווק~כמ Ciראא)כשמיתארמערמכרפעהזירצשםימנכרגופמיספמ 1נכנכסיסמסנכו
ויוfכר •גזרעמועלץף.נחינאברןויסיוככיוממררכיסון t:iבוגמיסכתמן
ראותוהתמןהואבןאם(שם)בתחלהגזרגזירותשלשנחינאבר'יוסיוא"רוכ'כר~ימ Ciכבכ t:iכרהנו'גרת mור'

 :גזרעומעלאףולבסוףת'~ליכוד\היאורההילוד]הבן[כלואח"כ(ולבוסף)ככיכ Ciחגוכרח~מ~ווכבכר~רוררגיון
לךויככיסמ~וממיכ t:iחמfגמ·טסכנכר~ גןונכ~גנכרסבניכנכיו,יחםכ~'חכמ~
בורירנספןמםוסכמחכ~פין .פרנכ~בורנוירומ:בןוווק'גו'ר~ Sכנכםימכוחרפמח<מסfככככימ t:iמחרמגמxומיכ t:iחנכיסרכמוררם

רגר'~ימור~~י~ור 1יכ..גוגרגמיגגיומרו~~יגסומריס t:iיכ t:i ו~~נור 1מגי~רכרר Ciגמר t:iככ~מ t:iגוגכסוףנסמרמותוו~מןכן~וממסגמיגרומ
כוכןכרם~יוסחכטגנינירנוגםfכמרוונכסיףגנכינגר)כמרינןוג'מכיגיכיחגח H ~ t:iקסככבכ t:iנגכר t:iבמיסכוחנסכוfכו(ורכמחגמ~וסיינו

כגכfכוירrנקחים~ןממבכ ;cומרגהיכמ~ו)כבכמוגג,פוככ~ויכוכמוגו'סיfכור~~י'ורסכןרג, ~ rכגרקרקיםממנסבכמובככמףר rנ~מוםיבכן
רמג t:iיגכי(יו A!גובכמוגג,ו~ 5ררמימממירימוגח ~ו~כ)ככחורבכוכוגגכרמויכווכ'מכריכיןיוסריכיןסיכוריכ..ןגכ"ר t:iכי)כ jכ~~ומ 1 "בכמו

ו 5ו'כי~ t:iכויר~~יfכגר'~יכור~כורגורסיכו~,,מוחריס iוו:רקבוירוחכ' ,.-סיגו'נכמווגופרבכ~ר 5ויבו'~יורר~נורג~ו~ומכמו~ממגימור
ונ'גוןננכיסיטרמככווכסםג·בכו t:iגנכור~ייככוחחגנכ~כ:רסכחrרגמ:רגרמרגמיכטכי~בזיר:רכומרבכגננסוסמסכייטכויםב'בוירסנכנכוכגגפרנכ~
ורכי~רפי~,יגמוגריסמיבכוערס t:iמרמ·טבכיכיו 5מםממרורממריכומ~מגחנו:ררמ"סבוןמר"'מכ~גי ~'~וירכ~פומםוס~יורסfגוכומבוירומ
בכידיןוומז-רו~מנו'~ימור~~יוור~כןגווכו' 1ו~מrנסמ 1גי"סווכמ t:iרמנוירותב'ר~מממו~סורגרירבכג";וג'~כקכוiר~~רונוו ~י~יומר

5fכ P כבכג~וסבנינירfוD בכמ"גr ר~וגריסבכגמגמרi:tכגורממרוחי~~ימכמסמכקרמגמשfגרסוג~כדסי~טפםבם·רממרוגוכרכםמבכמיןב~רי

רשיימהרש"א 34

רר.י"ףיעקבעייו
(מר'ס<:כיסמ!יכונ~וגסחור:יוכזר(חנוריסנ :cכניס~כ:יגחונ C Iוגfווחרהחנוככ( ~' cכנfו(מכמס'ןכ'ס t1מימח cמינפרקו~חוספותכככי כ::וfונקחחס '!חמונדחי
;סומריס ( Cנבכ'סכוכזרונח Iוהרזוונג tור C 'חגנדמרה(fכמגננחרחיסכניסחרדt:ג~'נונודסגכחfoוככ :t ס:!" ~ :rכוככנממרינן Iיומס'רס Cעפרק rCוגקרו(ינחק

כ;נמ 1כר C "Cכדפרח:י 'tכ 1(נוריסםכנחכנננכנסנורנר Cנוכיס ~(וfגכיס ' 1חי (וffונורסוגכח!:היכ:יס :rחח Cסנו Iגוגרקכיסקויסרקג(וסנונוח~'כומנמוזרפוכעונסגכ
 Iזונו'פכי:יסיו Cענדחמריוח'כחווכ'כמרנ;יסמענחמו Sער C"Cר C '::ו~כונווח Cכפר:::ינמרנר ' Dנרנסוכזחיחהסכוכיסנכניסזוגסםנויסס :t ;סובכחס cח ~ Cכסו:ייפן 11

::כקרמחע,וכ:ימריס c (\~כומרר rומזבנוווכנ Cוי C 'מכ)ו :meרמור!זמ,ן Cפירו{ווייכחי~וח Sכמחו C ~מחיכזגחיכוסגמונבככיומבככ::ונויס c Cם{ ו:: cחמ :Cסט " p 'סכ'(
 :וורדגומרס Sרוומרזווגוורררומי!םכיסכןמחרכסיומחזרס :וכרס::ונקככמכוןוזרבכוכמומ Cוכ

ריכממגרובכמורעגמכ'כמגממ cמ cככקרין S •ר Iגעמועכחףכר'מי'כיאירכיסתפק)ווע'ייכחומרכו'מ:י I'C#כמרס 1 "« •ר Iגפמוב!כמףבכמוכגגסרעסויצו
רז"קו(רמסככו~זיס:יככיסחמכיחור ך'{ :C י:{ !'רס" Iי:ייו :eעמוככ{ו:ו ;Srווכו :cכמגזירוח 'ב:כ'ומרס:{'כוריס Sממזגסמגנכס Iכבככריסמ'כזיכמי::ומזקממרס

מת Jכיכזגכמיכזותז::ו 5Cגמוכיtכסו :Cתסי"ור:ירחכ cכ'ס'כוזג{:יכן:י'~יכמי, :cכומן ו:'ו::יסוד:::ר'מסמכמנרמכרחימ)ומוכתמיכי cו:נע~יוכחו cכז~גור Cחם .ר Iג
 "1ככו;זענגססוחכחס:י'~וד Iג;סנומדקממרחיחוו:ינוחןסוח Iכסזננכזוכריוחכימורסכיואח :ז\י Iסימבככחרחוניסיס Cר pנמוע"!נחהיכעדיםיין Sדס'נוכיסנ:יס

הזנרו Cחכוrכנו~רני:םזר!:נוסעסח(הכסהדגחינ(הנורנוfו'ר"קוגסר"ס Sנוסומהוחר"וקזסרה'ן (' Sעמו ;כ;פרפסויטמחח~:יכח'גרנריי~חפיג •יוכסו c(ק
עמררי Sמהוידסדימסיורעיסהכווחיןרה( e' !r:: jמו,יעכו(ד\י'וסכפרע:יכהנןכבכיכיס'ןכחו cכ ;',ה :rרrכhנעכ'ןפי'י)ו Cומכר,יימוהר:ריפ:רוכיכעכיכחנחרהפי\ונזיורס

C מ:יוחרסבכיגסנווןגקנc ח'הנוריכןכחעכ'כהזכחדסI ונקעמו ;כ;קכן 1חףולבסוף :ונוחוחרמוקדסC !מובזר:ייזסכ(ו;דיסכנ'ס(ו{יחןמ:יq ו:::יחמעמוענ)' M 
כ"~ייסחם'כו:י'~וזגס!כ~וס 5ןכג(יכ'ס 5מ:יחמ'רתכיכ Cכ~חמרעמו~ככו 5ו'זחמרכוכזס'וססרע::וןכגיככ' S)וממרוס cמז::כוכייוסכמכוrכמחי)ויחחקרז::יי •גזרעןמבכ{

 :ווכ'~'ייסו Cמס'tכור:רמו::יננן ,
ו)ומ'כומריס :C:יr::ויככמזבכמח~סגן :t~פר " C{רסגריוממיכיד 5וווכ'!:ומריסינ Cסו ו){חומו'ומסמוכממ~\יזיכ " :Cרס •ווכ'דס)וכןמסכממ~סר rגנז'רו/לשלש

כמסרפחוחס י:::עמס ~גןסמ«מוכ{ועכרחכ C 'ע~:יימסמ::כיוכסוכ'חור::וירח I כ::כיון :C "tרדקזק Cומס::רכמקרמוח:ונוריסכוזגרכמסריכי::ומריסיכ C:יו
e: גתיr מ:י'~ור:יובזירחומסחןבז'רח !"כי",רכ:יו::ניגס:יימחחחגז'רס:יכנ'רומt בז'רדסח:יככ~,וכסוP ככמכקמוקI פי'סC סרמc מןמס'נזוח'ריע{ס'ח:יוכ:י~
יכ(ויטךכ"טנמזנרנודכמי'סוtמר'סנרמIו Cו'זמריס C'נ :Iכוו;חבזרבכמוג;בכנו::ונוריס ":!סדרה; C 'ענוגןו:;נור'סינ Cכוונו::כיכםומריסע(יססרס!:ינו(מממוכתסעי

 : יhד'(רהנ :rנ'כי(ור Iסג וג'!;:':!מור ::rנומריס C ((מזנרענוו

עץ
 .יסר'יו::כווכתומרס C'Cו'יוכוכ'י .ייו Sעמתיככ C ::ו Cכמרררמ"גמונרט

 :'יסוככ'יחס Sמע ו,, 5עמחסו::יככfומר י:: rנ ."מחריסגחפח::ימכנ
ו Cוררנו.כחחג"::י'יכ::יגחיכרנרמסוג::י{פי::יגווכ::י .גו'נזרנזירותב'לז

וכ'כרכוס י::"כיסרfו{ { Cיען C ו,,{וכחמגטכוfוו )ג"{סיככן {יע«(חו"(
::יוסגסגונר:גרי •(עו(טככונ{מנימםמ,רככםנעגבר t:iנככיטכורוגטנוfוו

גזעוכ'ן{ז;ו'וזוז;וגוירז;ומ Sם'מקורטמי •מכ{יוכ::יוכימור::ו ,.ר' Iנניכי::יט

ראזעאייגעח)ה~תורגםן

 ,יוס:ן
חוותונמחן::יוחכןמססמי{רוחע{כנזורפרע'י::יחחגסרח( C 'כגי יר~'(
(::ירחות Cנו י::יי'::ווגכורגככיר'י'{רנרסנ'חין tס"סוסוע"ו::יומיעכםםימגךי

נעסח::יס{ח.כוסרח::יכחסרס'עסו(ככינורחו::י 5{גזבפוטוסנכוfו::ריוח
ככחבגמנוו::יו::י •ר Iניח טג'{כי::{::יגויר::ייכחככחסככח .::יככי{רוח ,'''כגתו Sע

ס{נכוםיעווכ{ר::יירט{פרגכ::יטגכיגיכ Sמ{וחנכרוככס::יםרכנרנויוטס, Iבס'ר
מכ{כזונך{פככם::ו(נכפוטסו)ומכריfווןס)וי::ווךימסיךןעיטמגו jו)ז''כרמ{



י)ו O רמ":: Itענניניו S "יריע~נ'נויר~ס t ·~'י::סכונכרכנכרוfובכע"סוכ'יכ-קבומזגfכ
פ')וק(נינבבס"רב~ריfככנכ"םט'רי Sנכביןי~ריכיונון~יכורכסןככנו'ויכוב Iנכרכמ

פינקבג ם::ג ירב~ן Dנכסוסחכח ~י~כחו~ממן~וחנןסfכרנזירמ 1'1כרנמוסןוג"~
ר~ Iנזננןכי"וכספיקרכחוfנסעג"ככ~rוסס Iכמסוררונוכוככסrונון

סכח ~"ג j ~כסגנכרכברמסוסמ Iס Iסכ
נאוביםחדושיכונכרסי\כרוכערכעוכסנככוכיכימ
כנכיסכ~רקמרעחיררזכנניניו P5סמ

נויר~רfכמ\יכעכ~רכfכנכסוסיסינו
םזוםגו,יסרס~וסכןנכרמ Iסכיס
מוסיבכןככק~ ~~סfrכןכנכיכיס f5נס

נככר~סכחימיסבונז\יכקןוככו Iכרמfכר
גמו~סכסrוfכרחכי~ורמכרפבג~כמ

מוטיעוננק:.בסגברנניניס P5::ימטמככרו
::יןגמבכחומם'יי ;:Cורכסויר\ינענ\י
~ומנוומסמקרמטנניניו 5מטרfוו

וכבכהיו tiר:רסוניfככפיחירכוו\ינו'ו::ינכחן
כוןוסמiרווסחכןרחסרחסוכ~יר~ rרכ
כוכחסכו'רנ\י Iפןמסוסכtכח:ר I ~כ)כ
~כוגו Iכ~וכ'ס flו[וילך :ק Ifורוגרכ
 : ]י::ובכחוככס"ו~מבIכירוסעייו •ס'

fו::ימנכס 5עסנכגו •כמוננככחשחלך
גס::יי)כנכחנכ~ס~יה~כקנכורfומרינו

יספרקנסti Nרפי'כוווכ'ח\ירןחחומ
גןfנרו S ~כמ~כרקרקס Iוס Wבכוכחכיו
ס Iוכרסכרוכר~עי"םrןר\ריר~כמינכר

נכומfכ~רנכסוסוfוינכfוגו'כוירrכן ~ 'tק
I כוfסif יזווג'כוסמכרעחיר\יכ::I יר::י

טרע:רגויריי:(יויי
כריויס::יכfונגוfומ\ירסמוסכונכרויס

ענכרסיורע י::יי::ורמיר::יfוכיrו..זיר\י
ככרוכעוכרמר\יומכוכר Iסככבכיכור~

בכוגר~כרמם~וחכרכקונוחרסיסכ'ותהר
fכ;fנכ כIf ו::יזירסגrנזקס~כוסמנכרסנכטבכסI יזוזרמווםבכ/)ןנו'רמוm כזוריסנסירוfוממסמוכרוגנכנין .וכ'עמכיסחוג[לשוא :וק"ככסומי~ס

רגיווסןכוסiככרמנכיבכiכיר~נכומiכ\יי IIבכסיrrו..יר::יכנכינכרכר::יסגיוכfכ .וגןיר~ Iוrו::יענכרוכןירiכו Iנקס~גiכיא"ל :וק"כ]נון::יככיסfויכועמכינו
רפע\יר Iטנירוrכ Iככןנכררכריס Iנגר~ ltiמכורמונכסניןיר~ Iכ::יזוכוריו 5 ~,~כfכעוכר~גרiכגריוti 1גרכקמוטיס iזוסכס\יוכוכרכנמעבר::ירגנר

עכמףרrכ Iנוממ::יגריס I\יעכמ;fכר Iנכfוספרבכ::ינזרמוסקס~כוממר~ rNבכונוןנחומסfווrכוו~מחוסומנןמסנזרבמזוכ::י tiכנכיכגרמוכרינן
סכטבעומ;ויסוכוה Sוכוכfכסיככיכ-יזקיןמוכיינן iגבכו::י"ככזויייזויוחנכ Iכבכו::י"סנוףעכמכמכזרכמנון~ימור~~יכור~כןגככסכי::יר Iנ tiויכ-קנוiר

נורחיכריקוחiכ~נכיס::ינענוריגטכו~וכס Sבכרייס 5:רמסס tiחמקייס tiספקיג.ויר::יוונכמוכגכחףנסכיסימגזר tiוכ Ifונבכו::י 'rכבכו~/נזרמוחמסביס
סיוסכייסנסוחיובכ"גוינווכדגחינגרכנכיכוכוככ::יפירסרנכ"גרגיוו •ט'כי~וכיגנכיויזוזירייחק :ורו"קונו'חווכרוrכנזרסכחמרוכמ Iקינזירמו

ירנכו tiנ l/ונכfכ fוגרנככ/נ Iינרפקכ"ס tiנרנכיין •וכ'וכרקריןסיוונכריסואחרן :גו'כקוזויונכנכס~כ~ ~ tiסנכמכמרסfככויסכר,יזוןוכנכ tiרמויקrרומחי
ספסוקפי'מזו~ tiסבכיסמסומוכרונרום~נ~יוח~~וסיעוגוכוכרי~י~סכfורמ::י mנמסמזויסי\ונכ"וכיריזוסנ'וכעוכרחסגבר
 י:: tiכבכמזונוןריס Sנכנכיסרמ;גכמfככז~כוסוכוסוכזו~ווכריסמ~וו~ככיסיכרנרס::יימסfכוחוססכJ'I\יזיר~"גימו ~ 1סנמנכרינ..\קרמבכמרסמסיג

r קגמנפאשר :יק"כסI בכ"ס]וכזוכיןיספרקגשרןמגורמ ./כ: 
יעקגעיון

איתןאחבתגנרמ!(ונריי:ריח:רו:::ררי~:רחויר:רנריר:רי:ריfוכונfוח:רדמו::וםמ:ררו::"fווגחנ'ו::רfוימיי " Cן:;פרדמ:רנ"יו:ר{פיוגו'מנריfנםי:רוזיסfגיוזפיןfוכווfויןרfו{ C 'נ cיפ! Cמו
 Cמ' '''פו .ממכ:רנו::יסגמןזמיייחממ:רמחר " C 0{פר {'{דו:רו::נ'םפ{נ"םומגחיפגי{חזו::יסב'מחח{:ררמורfויוחו::חי C {"נוגו'רפפ:רוכגכיכי 5f1ו::רfווומסח!:רו)ונ!וחסקfורחנחומן:;
ונס/ .סרפיח'{יונרין:רי:ר{חנ"ס Cםרדנ{fווכ'{ווכ'ן:;ק:רגוירחן :ftומר :e{פי:רמויר:רז{ג!{:רזיfוfוסיורפי!:ריו וf{::וו!:כו{זיוסfויחופ{:ריח:רכ!:י:רירfויסיפ Cסמונ!יו{, Cסחמfוfומרו

 C' Cו{פrכ' . {'מגרנסמיןנפרוחסימנינ:רו::יו{רונסנס{פו::וחוסונרןוקנסיסחס Cיונכזfוח{סמויררסו::יססוגיfו{פיעו{סו::חינומי"<"ו::יחגחנונמנס " Cפר{פיגני(ממנריחו {חר::ו,"
סניי(רנר'רfויספר::נ'ס{סגייכס Cנחחכו{ס::ימוירוגרינניסנתחמרח{ו{יקמחפו::רסיסס{ח cונ(מוס :Jפסיסינס :Iרחדגוירסגחנו"{גסננ{חסני{' Cנר'ס{קמ!נחיספיחופיי!

ור{ח •רגחןמ:רחגן '''פ::ככרמ!(נררחו::סיחסfוףסמוירס{גןנ!{כי{יד!:פחירמריסו::סחננחס{פי : Cע'{ס{מס :Iחיוזרןנכו
(סי :eרו::יי C,נכ'וסני{ Cנממוירסס'ס{חגור :Iסגוירס{נוכ{גריfו'{חוומימומ{וב!מוורוכי{רינח וf{וfגור וf{!(רעח :ינוrי cמי! :I {ז~חקיייו:: ::ו'וfממינח .סיfוכרורגזו(ערפם

דחס:רfוכימביוכיןfומרוו:מו::מחסגסניסחסמיסחמרו cמסמזיקזקונ:רזוקי{יס.fוזירימוירו ח{::וגךיסבכיסמניעחח(חנור{חפרעסזס'קופיי(ומסרו::'חפרו::י' !'ע' .נעוס'ו
דכייט{מ :Iו::נחח :חמרח:ר :flועסעמרס ממ:::סיכדח{יגסמסנוcמססנניסמגמגיסבניסנfוופסקענרזיזיס:חיסיגיו!עונו::{וחי!נפוסיכחכ{נניס{ו !'וc fער S(ו ::ו'נרנכסיו

וס cמזסfו •גריפר{:רחמס Sעיונגךו{fויונכר {::וחמיחסח Cו::נ{מימרר{'ייח •{יסמ'כפייימוירייקחנניס{יססרוחיחפ{ובחח(ינמיח{עי{ :I(ועמיחכרספ'ימחו :Iרקחיייימיג{נםיו
נחסחמרחח 5ךמסי{{חוגס :Nומ{חכר! cחזכויונגך Cגחיניחרחנפ'גסחו Cגרימfווח ח::ו'(חסורגן:;נחכסריגינםיופקc ח{::ופ{נפנו::ס :Jרגסונפוסיננפס'וגורחיחחסומחו)

{ו::נחוחכ: iחי!סז."כסגו{סביררו::ו::כריומירזי"זךבני:ימחרבIוגרפחפרנן jנפ! S {ח{ניו::חס Cךירן ס"::ו{חמריסמ'מם"ומר5חק"סו::כוחףfו{מיפנז{ןחינפיקרח oרממס{ן{מסזרממכח
סרורגרי{עומםיחרחבפ'גרגחינזורחייכרנךחחויקמ {'(ס •נח{סיו?י : jננימ'נעירועייןוקי{(סיוחגכןו::דרגו{פי .מחק"מחבוירחוספק :וק'( 0'1ק"מו וf{;:ו qחגןעוו::י!
ו:;רחסגייןכיסס Cפ{{קריח:י{יססוסו{חסיחסנס :eקי{נחוס{ח'{דססיחסזfוו(מיזכרז{יגחגרחיחfוזכפנריח qיוסחמומס{יןמו(ןפנר jח' :Iנפנקוסגחבסרי :Iמק"סוחינובוור

פ :Iו:רפרעכזכfנר :Iוס P{ננורןמסני{יגרfורס •נפייחימני pנסשנילדי :גךו~ססיחס I: jגיוחביס·ונב'נחו ftוחחוחסוירעמר : c'p "Cונר Cנמךרגפרעס,תוןגיויג!:פ' Cר'
סיחירסכב!כי{וזגג 1!(יר :1{פיו:פירחמו:ר"ו::גסחוןמומ'ונסן:;ו!:מעחימעונרחסיחסנכרו:רי Cנמכסיע tו:יוממככ{נחחנןו::עחיז{וץ:וי..ככfוסנכריסמפכיח:רוירס Cביס :Iפרפימ ,'ק qר

עמךגו'{יגוסו Cגויוסףעץ
 .חו::חוfוrיוגירו::ל

fונחנחו{וזכfורס\וי\וגנ\וח Nומ .גקנ\וי~fוזגר וf~'~רוס{fו •סגקנוחיע{סוגריסעלחfוור' 5חfוס'רעי וf{{גו ."ו{ירר'י jגימסי"{כרברפע\ונחס"גור'ת 5מ
' P }וfגחורP וכקעחוגיוקנזעחימ"ס)\ותורחגחכP כסכגיס{וייתוחסכfגיווגקכוח'ו{ודתס'וp ס~{חי\ויסימ' P נוירחןמזורמ,ססמ {/ו, •מcומק:ר::} 

גור ח{::וגו'רפפ:רגחותסו{יססיסרי 5יחגכע{וחסיימסמףועור .יס pגגח\ו{יסמירכ{ג l/ומזוסגחרממחר pוזס .נמררםוכמ,/עחוע{מףיגורכיוסוכ\וגו{ייס
 ~ח;נס:~~:ענויס~;~ככסיסכמורייע{וחי\ו ,,,,~רס Iמ .גערותסיסני :יסרמ~ססיחמס~מומ"גסגחונכסיןחפ!כ .נכחו ~ג~פרעסו 5ו'ממרכתיכךזסמע"גכיכןסן tזכ~ימןרס

סימגיבססנןניסבזס:י'זכסזכןגכנחמסרitןס .טין l"סרסטי pונrופניסיrוןמר :ייי"ק .\וסמנסירך

יכרףםוטהראשוןפרקהמקנא
 .יכ-קגו:ריעכגריס I ~על :כרבריונסמעי( ;-"יו~יו •יסוינדול :נירfכר
וrרוזריסנכמיסס:ירנ~ריכ •סזסגבכונסאלא :גקנ:י,כמוגרכ)כ liיוכיסכ)ו

מיוכטכרסמיןגיון ti ·כx. fוכבכולס\י r ~נעונס;זרמאתחכסח:,בכוכסוrו'יס
ריס Sננכחן i,יר'טכר~ tiומזיכגרוכפרס •וסכסיסוכמ\יבת :/ג Iכבכו::ינמ

 iינכסוכ;סג\י/י Iרססכחבגגגוויסרמ,

לויבתאתויקחלוימביתאישאוילךשםלחסכ::יסשכיסfוכמכ:ו\כגבוכמ י:: ;:cמ
ידיירהא/ךוהלךלהיכןב)(ששתינוןסכ\יוככ\יס ;:Cגוומס\יגרג:ריכ
 ,ייסכ~ורfכiר::יז)(סוכוחפיע~מכנרכרס

נדולערמםנתא •כתובעצתשהלךובינארנסוכניערמירירהןסג:נרומ Sכוכוfכ Sי
כלפעוהשארמ][שראה(שנור)כיוזהיההדירמrכבכוכרסןגסיrו..זירסכס/כ Iק ר:::מ
אנולשואארמתשליכודו.היאורההילודהבו ~ tiנכוכמעונרמ~ימ~גגריכרכר

ורגושכולםעמדואשותאתוגרשעמדעמליםחוכfו·דא"ר :כסמעמיו ז'"ר~ממייכן iג
ייליכרפעו •יוגכרזי :(קגב:)וכחגין ;:Cגי
ורתרתךגזקשהאכאבותוארמההםנשותחרססגעיסח 5ככיחת"ריס 5ככיורריםכ

עלאלאגזרלאשפערההרשעפרעהמשלנככרימ~ג::ימיסמומרfומ::יובג"ומזוח
;ףנקבותועלהורכיםעלנורתואתההוכירם~זוסכיו~י~ניוכ~יכוכרזוסנבכיס

נזרתיאתההזהבעולםאלאנזרלאפעוהו~ m •גבכרומסמני :כבכירננכיכמו
נוירתוספקהוארשעפרעה •ולעוה//ב/ו Iבעוהפניסןמומרגגסיסגמורזובכ<ונכי~כימי

שנארממתקייתמגזירתךדואי[דציק]ואתהתמקיימתאי!פסקתמקייתמ
והחזירוכולםעמרואשתואתוהחזירערמלך :tויקאורמותגזר )כבא'רכ(

[לו](לה)שעשהזבינאברידיירהר'אוטרהמיבעיויחזירויקח •נשותיהן
ה'וtרתומלאכילפניה!::דנקריוורמיםואהרזבאפירו!היישבהליקוחיזמעשה
ו\וtלש"םמאהבתבאפשר •לוינתאת •שמחחהבניםאםקיג)(תהר,סאורמים
(נכנע!)שהורתהיוכברזונחינאברחמאגדא'/רתב]לה[ורריהיתהשנה

במצריםללו~אותהילדהארשכה)(בסרכרשנא'החומותכי!ולידתה[כדרך]
(כרידיירהרכאדכ •כת)לה(וררכמצריםהורתהואיזכמצירםלידתה

 :נערותסינמיבהשנולדוניונא)

ייףםידיחא Wמר'וIשרשי-

ca •• 

ס tסימוד{פינס
I '''סחפרסr עסו

רפעס r י·'ג!:כיחס

סס"חיחסנטויס
,ונחסנווכנטגוח

cממויורc גחסC }סמ
יוניח וf~נרון
ח{:וגממןי'יחס

 .סי:ן :Eוגמ,D:רנכר{
~חקרנרג'ויחגן
רו::ייגיי!ו::{וס

ניז :Iיר D ::ובםירוו:
רי Sמני!;פחיס

ח Iמ Iקמזוח Cס

גגי~ד jמ',ועי.
מג~ןגגוססו::זtו
ומריוזכגח!וגנוס
ו::רזכורסי I)Sנחמ

E: כ;'י:כניעוחסעניז 

 jדמייניורנחופ!
סוח Cו::פחיסני!

מו S{עמחיחדבנו{
 '{כו~ qחח cמנ{חי

ככסיסגוזס C:ו
{חג{יגוגוכחס'יקר

c:רסירמךסDוירסס

יעסניחרנו :Eגמס

גרכסנוכויסממימס

ג{ומרומ,חזמגfו!
ובורסומ'כסנךככג{

I: ונרחג~ייסיj ס
וחריווו:ווע jנממ
זנסוריע Sנחזכ

סיו :Eוכזר .ניחור
סחפומחמחיי{דייי
פיקר {ג;:{סורוח

{סעמייסיסוס
יור 5חחתרומחו{
גמו:רחפיח { cומ

וו::וס Cמפורו:;כח
רניפ'כח C (!:כי

ממחחירעקיכfו

~ 



יבדףסוטהראשוזפרקהמקנא
 :גד~קקכרמ~רר~וכקוכי~וט',ני~וכיבכנרמוסמוהא~קוכוכ'ן:גחפ~וכו\רוכקרסמ,ן~וכיככר I ~~ימעגיגמרנrור ,'טככעיקרמגו'ככיענרמוסמואהפיחסנכו'רא

• e .. ררוע"גנותר=יוככמוחר!:i כ~וגמזג~תנזנע"גוfיככחנ~מוט"~ירמ~מקישגנרככעונרמ~ימ~~מגי'A !כו:ייוf~בפית :גן~ררוכמP א
הגון :ו~ריוןרבכגנוןקנ:מ\יגוירומוטוכרט~\יריןנפסקחו\י'טכככערטכחנירמ\יטגסטככבכי'ככסנכי"מוככיגי\יעינורכער י\~\יי\יטנמבאוב'םחדושי

ותצפנהו :נככוח\י ];ו;~~\ייומ Jטבכמירק Nכרו.גרממ\י,ככיחוח'גרשחטייןגחגו\יכקעןככככט'עוכגי'סנכועוכרמ"א :ומ"ג\יי\ימירמ I ':מגר
נ\יכפיגויגנ'יrורטיס\י tiג ;:eירrויס:םגם'יגיגמויפ\יון Ciנכגכו tiכפר bוחכוסיבכרגבכ(',ר.פומ
~נמ י\:~ח~גכרוק\ימכרייס\י,וכטנחוהאכ)(שמותבזותלדהאשהותר"שםלטשחו~כפיג\י tiבכנוכעסחיגוכ י:.<יוכונומג~~פומכ~ו;~ נ;'~~:

 מ\\מ 10ו 10מט\יחוירחרטיסמםע\יכסוףירחיתלתאביהמיעבראהותנמיפ\י\יי:ימ,נמגיוגנרכררiכjכויזסומ pממסני
ככגכיקרמירחימכממני\יככיענרמיל ,טככווכונר"ככנוררסוע"ג\יגפיגי'ו..נבכניוקויספליו

 ,ומיוגמכפגי:יאטאי :גןכפקחומג\יחירתהמקישזבינאברידו,רה"רא •מעיקראעיקרמכגפרע:ינמגוגמג'ימס:יסס ti ~~~~מ~~~~~~
גרגמיכ\יו'יכמסתריספיו 5םמחזררלידתהאףבצערשלאהורתהמהלהורתהכ\ייוגרגימו Ciכרווקמו'יימ\יעיכנכו ;:eככגזס 1כככ'ניfכרכו

'יiלס':ומעוונרחוגג'ייסוככ'יומכפכ'יחיושלאצדקניותלנשיםמבאונצערשלאבכ"סככריס\יגנימכומסףוככריסח~נ'יוכזרסו:כינ:וח,
גטטומבכעוק 5כiויוכקוררןזנסןכובכקיס :חוהשלנפיתiכהכגמ tNבכ"סמי-יזיrריס.גחמויככררו ~~ :tו:ג~מז סי~~~
 ,סועניסכגואחןו :חנירומיוכקקיכיי , I\יימוכונגירממ\יככט\יכססמנ~ימירומ!::פר cחומומכקר
טוע~יסכוכמחוי\ייסכככימוככרמקי'נמרבאתנ ) c(שהואטובכיאותוותראשםם , Hורכיסרחנוגחיכ:יוכיכ:יינח '''עסכי,יולסוכוןמומס

\יקטכיסיהורהרבישומטובאומרמאירנוכסףסככווכוני:יככו 5כבככבככיןו" qוסס' ~ו';~~~ 5~ג~ומינ~
נולדאומירםארחים •לנניאות(היה)הגוואומרנחמיהר'שמוטוניהאומרססגרוכככו tiכיiלף ti\יככי"\יס ti~ויחס 5גסומגחןויו:כמ
אורההביתבלנתמלאמשהשנולדנשעהאורמיםוחבמיםמהולבשהואג tiיי'ע Sכמככעיגס ;:eכויי-יככזרמנ tiיומגטוחו:וח Pמע

 ' c ,רח'מוכעגככ
האוראתאלהיםויראא)(כראשיתהתםובתיבחואטונביאותוותראהבאבתיבירכיככחחריו'יומנ tiו\י'מנפכיוגיע'ערומטיעגבכי

משעהאלאמצריים(לה)מנורלאירחיםשלשהותצפנהוכ)כשמות •טובכי :; ti :ון;~ 6 ~ו~;~ו~~;ככ~~:י y ~~סח~מ~ז;;ו~ סי'ג:~~~
~, Z ו~~ ~~~ g כו'ככככגחסג:יכחיוכנר ~;~,~;גiמעירראירחיתלתאביהמיעכראהותוהיאךאהררהגפ"ק:יגגימיt (שס)הצפינועוריכלהולא

ממטוינוקאדמתילידמצראידשמעיהיבאבלאלאותיזלתצפניהואמאי ,מ"וגגס\יוחשנולדוסחמר :רככגינ\ינחופזנגוהסו"fכיר
ב)(שהישדכתיבבהדייהוונעוי(לקלייריי)ד'ישמעהיביביהתם(ומעון)ינוקיסכקרח ר"" 5 ',,ריכוק'ייחנכ.גרנ"גירר~ויסו~~~~ב ~'~';

 :ברמיםמחבליםטנים ilכשועליםשועליםלנואחזובכרנ'יכיס-רrכ jוכ\ייפרבכנסבכרנוfכמר '" Cגוכ'דנק
 •:ינימשנתםלאחככר tiועיג'כקרח.ג c::במטירור,םי

וכוכרכמיוחיסנ'ותצפנהו :וק"גפגיועורקרןי.גי:יו:יסע'"פ:ימכפ:יגיג\י tAיעסגרנרטעמירענ ..ו=יורח:יגפ~חחירוסוסחגו'חור:יכוכו ~~ו; יb'מ' מ;;;~~
ס tiבכ"ןמחרמררןגו pחפנחווכט , Hירסגו' ~~ככגורגמוכטוס:יייוגחרסיסג' iעג\יכפיגויגוכ:יככר:יית:יו:י"גוכןגפקמווכ:יגח ''' Pפר ,כ:יוכ'נז::ב!::למזו ',נרוrוס
מסבכ'ייס tiחרס'י tiגחוררי:יונרקוגככקיעבכיסיוכרrכנו'ריוכרמירבכיi:ויוגככיכככריסורמ,ר~חגמכרויפבכגחוכספרכ\יחריןככקיסגחןוחיןוברח"סזו::בזכיס :I ס;:;,גי
גירתסככייסמרסיסג'פיכי 5ג\ייגג'ייבכ"גרמ'ירר'יע'י Ciמיס Ciוררנג'ר\י"כומקיעעיסגז'ויגרתוככבכיקרמיס r'Ciררגככיעכרחi:ווrכו\ייfכרמ:ררר\יסוגרfכמרמ p :!מ

 1לכמ c'דוfכ::ב 5ומע'ע
 "'י'כככסתריספון 5ס '''סרפ·גיןפכיס 5תממחיפיכי 5:ר iבכויג('יאו :ע"ס:רמזקוכיגתגיגס"גרגריוiליגןגךרמ"רר"ע:ר t:iככמרסיסו'ערחותי~כקסנכבfוןס'pסכ

מוכרנחגרבכינממרי"כרקיכחיכיס ;:e"רמיס tiורררג'רמ,.גחיןיס rCiרר'י Ciג pגכ.גפיכויגיג.גס'ייiל"ככככ'יחגגככסגרמ:ר'יכועג"גגו'פכ"ו 5יתגרגiליגוכזגגססר;; tו~
נ\יי P:ירג' t:Iמכחיס tiחרג'ו~מקירסגוכררגנר\י tiנמגסחגי\י Pכירסבכ!ל'ירגיסו tiחנמרוקמגחווג'רממ"נררחי 5ככמעו tiר\יייוםממרגי" ~~ .t ~~וכ;':ס 6 ~~~

קרוכמ:יועגיס tiגרגי:ירגיחוכרגו'סועכיסמגמר~:י:יסיייסנסיר'ככפורסנו'סועכיסכוכאחוו :כ Nוקרעחסנפי:יוכיר:י Pוכ'כסוףIכיע 1 'נt;ז 1גגיע'
נכוכרו~יוIורוסfכ jו

יוסףיד

~ 

איתןאהנת
נע::ביזfכfככופר!:"

ס ,חמו!:כוכ,יט
 1סומ"סומוזליס
גזרמtנמסנעוס'כ

סגtנונעוכסזינעו::ב
כוגייס!:fויכזו:גיוז
כככוסיג,ג~'זfכיכז
זירחבסfכיקיכ

חיגfככמ'פרבכ::ב
חזיfוגנבכוס'ג
!:כוכריסקעגיס

ני~ורכגין cוכ
גוניו Cנוונומיס

גספיכמייז::בחיגח
ג)יעייק(רףמנק
כככונסגfכfכ'כורקעז
מ!:ככסחכfכ::בגfכ

כמירומ,גfכ!:סיפר
חמז רמכf':!ככס cמ
,חוחזקעכ'סכיוח

 jעי"ניחורכ" Cו::סו
גיכ::בו,ט::ביגככ'גחו

נומ jנ'גמנקורומק
גידינג::ברגמו 5מככ

גיקוככו,fכמריס,
רחכוגריסי'כפרו:
fכמחי,fויגקfכ'
!:גחמ::בגזירסקרי

 (יקיסחכונרו

שר"~המר'~"א 36

עיון
ממזיריזסיונחזסג~גסכבכז;סנחוחיכ:וחי::בזחמכונם!::ימזירוכדיסימס::נווחין tג

ככורכסו~יררחויסמ,כ::ב :tזקכ::ב כf'ב:::ו ' Pג::במז'רכגןרעמרסחמרו "וחי::בז Cכfכח
כ'fכור ן,~ :tכס ורז;::! 'ם~וfו cכ'ככמוככfו c 'ד,fכו:הוימז'רכfככ::בוכיד!:רfכו'סמ' ,'כc fמ

כס ב:: cככככfווfוכמכfו ס'ב::::בודרברוכעמרס Cכפ'וככייכודו'קז::בכטכככו:סכגן::ב'כר'ס
זרככןזרככננוקרכק"סגיגמוrר,רמונריכדגכ'סנחfומרח ב::~כfכ'ו:tנמוגרמ ב::'ג:זס

 ב::ככ::!מfככfכר'ט 5::במימכוגfכ c'ייזסכסכגגו:סרכגןכי'והוידן'חכחfככוגככרג
ינ 5גסלחוי :Eיוסעדירמיrככמח(סנפיכוויו,כו(גגוריסגימימזלסרחזיןfכ ;:t::!rנסררס

 :נוון Pגדנ ס::!מ
מיסוידחניכילמימ;מחנונורדקדק .נועיקיחירמימ;מחניסנויענרחסומוהא

מנכוגרמנ:::גיחסחע"פועיגורסרסיוגסכיכרחז t: 'pגומ:גרגמיגרכגןנמימר
כפימזבפ::במוזרסיו!כחמרככוכדזגפ:גוהגרפטוקפגח 5 'ו' p "Cר P Jגומט'קרמ

t: כ'דנמורססיח::בfסר'ווj "מקכגןנס:יגרt: כ:גfכר:גf'כמ'ככגר:גוfוfכ'רחיהכמfמככיקר
 ,ככר 5נ::כח:<ורה::במה :ככי!:ככ'גמ'רףנכר::בגרfו'חfכ,ככוגר::בכ'גרס'סורfכ'
כ'מימזרס:גריוכסג'מיחדרגססר' Cככר 5נ ג:'ב::כfו cכגג:גיסכיגר:גרנרו:ז:גפי'

 :ער 5נ חנ;:=גירחסחףפני:גומומרגיופיסעגומ:ג
רעחרסנכר :E'5נפיסגווגס:;נוו'Iכונחונורר"ממג'fוסוחIכונכיחומוותרא

נ SחעיןIכונמכסג 1כוננריו!וIכונז;:גיסנוידנוכיכרננוז;סמז;חיכנוגעוריו
נז;מיסIכובג"כ!::סיסכנומר!::נכוIכונ'סנוו~יףיסור:גורנינכדריםכרחימחסמולס

עץ
סיסכמגזקגסכרחיתסיתסטמסוי"(מקורס,מנכונרתטסיתסגיוןכנכרות

כפיסמזירס:גוממומריסטסיוכטותי:גס::וסטימזרווכיםסמזירסמונככתנזס
 ,כטומוכ::ווכיוכטיתי:גסכמזורנ:גסמסמנננסוניורחויסוחיגסזקכ::וטסיח
,יחף 1ותי::ו tiכססכסרי rימירס rסמומ"מנסוניוטרחויסטרחייי tiנכג"יננ

חננ ,נז:גיחנומס tiמטוס:גמזירססו"'"מריג l/חמקיוסמנכונרתט:גית:ג
חיס,ונכורמנכינרתטסיחמספרמוסנמ ti,יינ ,יתנכנרו tiנסמזירנכימסמכו

 :זססריוןט:ונרממרחכו
קחמר tiזסומסחככותיסס,ננכיכיטוניססנכיסגכנסוס tiק ,סו~טינכימ

קרמתוגכגומתסמריס tiמו, tiוניס Pוכ'טמוטוב :סומונ Pגי
p מיונP ,ממוורמתסוניסti מממרti "גטמוכקרi ור"מס~ימוזוינכנסימן

יעקב
רגיונפרקיס cגממבכג:גמוסיףומ',מ'יכגוגזמוחר:גיפספי'כוסיגעוגיסוז::ב

גמכמןמfורו ב:: cמכ fcכגוח'ורמוכמכמכרגיfכמררfכונכיגיכקועיסוגfכfכ'חfכ,בכזר flכ
רfכמרור::בג",מ,מ'ס ס'~סגרכחכמכררנ'בי,::בגורכס'מיסמוכמ f) tכומררמכו ס'ס~"
כוכר Cו:ס"כ,fומריסח'מfוםכfככורי"ור:גסגיחכממכfו Cספ"עונ "fווחוומרfכ
כןכס'ףו:~ריןדקייגמףמ~ונ::כוגרfכימfכוחס'מ'ס(::מוכתfכוהוימכוקממרכזסמ::בוג
פרן..גכוגדובכגגמ Cגס Cמכוגרנ::סרימוגס cגחומי 1מו~נ'"ייונחמ'מנר'חרסממרכ
פרז;יי •ירמיסס cז;נותצפנהו : Cע'נוינססנ'ניידכמגומרנמ Cסממממנניזחיז

מז!:יסמ!:עסנסוףחנחחמלי:רננזוקריס jסנוכנגוז;נחפיןכ 5נ::ביגנסמןז;יס ס;זכ::!
כןחימחגמר1ןןכעיזיונדמכמז;עסיונרמקי"כ:גס'גיחרז;יסנכס cמגסוף " :tרמדקדק
גפי:ג cקמןרורחז:גרכח!:וגחס Cגגג'יגג"זר'סימזככיגfכמנומרוגזכ"סדףגכיס
 Iויוסחיו:ירסממר :tניוס:גויככ'סד כf",'יס"והו 'וfנמכונתfכIכיגו:כקמדמיר

בןכ'סגמח eמ כf,'ג: 'ו<:ככ'סדfכי,כמיריס :tסומק!:::ג~מור:גקנכהנ'וס"יו'גס'וד
טכסע' 5וfכמfכמרוזו:כורונו 1רfכו:ו ג:!רוניסיחסמבכונרחכ::ב Cמוחסוקfכרננירח'

רגקמזמ'יחגוזודfכ'וייגגימיס cככס cממגחמערעורפיכו 5כס ג:ג,' ~כב::קו:ס ,יומ
!: P כfמנמ 5סגורםסיסרסיוסגסוג'רc נפיסC זסגיוסס!:ילסז;חנורחוסמול:גקבג
נס jס ינ:!'זסניוס Cסקי!:נלומז;ירעונפיזסי'סעדפיגו 5סדנכירייכז:גנגנ 5 'ח

מורסזסעוגויקננIכונוינומIכונכימומווחלחספסוקי'ו(!ווזסמחרניוסנוז;חיכ
 <:פומ'זנ,פכסו Sמאסאי :נחומוירמיסכןפ1כ 5ומ,גי'יגד~ננוכמומכרחימח

יוסף
םכוכו"וסגוגננו rחמקחי"יותיותינתנככימוזו,רגון :נטמותינוקכוכנכמיס.

סכוןיסיסזסטנכ'''קומסיננכניגוכרומגסנכטירטיסיסנמזניסרחחסנו,
מנכנוזו~וסיסי~סחיכיקסוחטונגינ, rנממותיותרמקרמוסיקכככיחית,

ר"מסו"יחמריסתימסמומריס,ארדים :נכ~יוסגי(סרחזו ti~סוסג(ות
טגוריקויסמנכרומךמיי"{טמי,ןכ Pממרסמממ,רורכינסורייח,וגחי'

 :כ) l/(חורכיסמםמיסממרומוח {"'מ"כממריס,נטסיקרמ tiנכניי
וכנויויקיס 5סריכגינמנכטיסטונטיסיסוכוגס'ז.ןיזס ,ככסוכסומ Pגנולד
תינוחגיגתגרזמינפנככמיע"ם,ס'סי'כמסורנחכמו"מ ',מ"יסמסונ
יכנסיסווימימריסונכןובiס"ס ,';סונוכנך tiנגימוכרימסומוכונגיחוחו
ותרמנומרט"ו Iח' Iiמסוס ,חורססניחגגנתמלא :סנכינ~נטנכתןכוג

מ(fו



יבדףסוטהראשוןפרקהמקנא
כi:יכi:ינכרמזוסונכווטיסטככטנכטטיררוס'טנככיסמסרמנינfכמכfו:שחביבקטןיס-.ריכנכורסמררכi:ייוהסi:יגימיסממככיסטi:ייוקi:יטניס
נממתתכ :ודוווקונכ'/טוג'ועכיס tiכ;ן tiמכימורכיגס tAכיכונהמגמ:היוהרנופוהמר tiמסיi:י tiע//פומף Jמועטירמיו ti •ממונסעכ'סi:י
טגסrכיירינכקנכני ]מ[ !rכ'נפ'חמרוכ hכרס •גו'מגחוחי'/חנוכחוכ//טוכןיפסוכטrכמררן.,חכזס •רודנר :קיס mויס ::tקיס 5נככככ
טיוrכרחגחכגוכחכסמסrכמרטסיס:גגח ;/' 5וקעכיספגיונכגכחכוכrכקגיוi:יחכחזקסחיrכומוגיגיןגט:ימיסס ::t:יקסונר P,פי ,י:iג
וככרi:יוגירממריסיס 5נעככטמככרסיסגמקכרורכרמכ;נר ::t "ניסוףוi:ימ

מגמןכםfכמועינןנמfוססיi:יכקרfושנאמאיב)(שמזחגמאתבתלוותקה Mשםמא·סכרנכ:ריח;חמוריו[כfנכן]ונורקר
טנכו",רכרגןמ,ןדמכ"גס'ריקיס Sכבמנאזאלעזררביארמגמארקיסוקניסנכרכi:י ' Sנכסכ .אנם :ומפ

 :וק'/כ Jממוכוווטנספפקומכפגיליליייילקמ;ווסוףקנi:יוו:המ rככנכ' iוfכםיידיוו
 •וג'מנפכיסחככיrככמוכופrככחסרובמגופםורתהםעבחבשמומנםצדקם :דקסערכi:יסוף •קניסקגi:י •דקרמ

רנכוררוופrכחככרמיכיסגכ'רגס 5מוסו ש'/ר·כנזלידיהםפושטיםשאיזגלפילםהכרוכן :ניררrכ,טסטסגענו, •לרחוץ
ככrכקייסרנרחיכרמכחוזחככררררחירר[דבר]בפנישיעמדוררדבראםרנחםניברמנכוטומiככקסנ Pטס •רכ'חומרסומ
ופמסיס tiגמוכמכממכמוזכמיסובזפתבחמרותחרזבה(שם) •קשה[דבר]ובפני·גרמפרםככימסלשון :ימוזקרוי
מיןכגכסס:היi:ייגהסמיס iגיון'ייכיריחאש[כדי]מבחוץוזפתמבפניםחרזבנתא oJ ; •• ','ת" IJ"""ותספו , י:iיי:i\זכרי Sרב"גמבכ"בומכמוזמגפניסל , ..)ן ..כיר"מו"'ו",ו ....'ין Pו pטנכמ
מפםר tiככגפניסכממרדיסיסכfו Jוככיהילדאתנחותשם(שם) •רעריחצדיקאוותרכייס' ~כככמוזוז!רפככגנפיסחמר

יטרבכורכוסונטיוכוט "/עטימפרקיםאומראלעזררביהיאורשפתעלבפוףותשםווסוסקככויוכוסנרר'/טנטס
גר'יויחטגחגומררג.חטגרוטגומראנם ]ב/'עיבנדףאריכנחפנירנשמואלר'פוףמrכמכסססיסוסחמריכס \iרנrכוו
וrכימ::ירגו'קמןנכמרססi:יגיכססיrכס pHנכ :מומלוופוףמנהים)(ישעיהכדכתיביוגיטרטגחזיפפסגחמכחוזחג,סזפת
זכרייזוייטנוונוסוג'כי:הוכיכבכי pומרוינחיטוגחי\ן)כו;הלהווכמרהה גמכס Hוסרמנחפרםזוכמוככס '''סרא"רהיאורעללרוחץפרעהבתרותרדשםמב ::היfוור י:r'1 " iכi:ייכ~וכ~ומגי

וrכi:יספומכומכו :נכ"סממרמדרןטסיוחאיבזמשעוזרבימשוםיונחזכקן
וכמס'ווסדזסס'כככפניסחככרכר"סאתה'רחץאםו)(ישעיהאומרהואוכזאביהביתמגלולילרחוץשירדהמלמד
סכסוכמרמיסמ 5וקג hגככוג'ינמיוכאיזיונחזר'אמרהיאוריךעלהולכותונערותיהב)(שטות •ציוזבנותצואת

קכססiכרנוסספירסגומגקכסרומסלל ]בללב]ל רמ//גגרנריוקטס iמוגממקגסוסוף •מותרהואנכיהנהכה)(כראשיתאורפהואוכזפיתהשוזאאזויכהה
דסמכו'נככמככ"טכנכי;קמככרככמייתרא

כסוףיתשם :ק 'Irודוקממרופהכמפיקימ;מככממדוככi:יגככינכזרטמר;ייטכויטסימורקגסמוןס!ייכ~יכחינוטגמנממכקiרi:י tiגככינכרמ,כמ
סיףקרמוונכ//גריס Sכככיוfכריסגיס tiכככסוףיססמןר ;tומפריס Sכככו pכסוףםיסכi:יiרוכיסוכפיגיוfכרריס Sגוכ ~ tiנכi:ינכוס •וכ'סיףיס וf/'וfר
מכמףסכיסטייןגמיגריחסמכמגiריכככככריסנככימסיקרמףוסיכןסרכמיכבfכסרםכ"כוטממר .גי<וס iבכינככככסוףםיססיףיםוכט"ר
ס"גגמו ;Cכפירומנכפרס"'בכי' •וכ'לרחוץ :בכג";ונווכמקכ~וסוףקגססוכמרגבכג";דקסנכרכססוף u,ופi:tרנניסנקע iדיכן'יוככימ iנמנס
ס 5ר~רחיכממרכמ~מסונכורטביכסנכיס 5רrכ'רגrכינמקיוfכrכוככמס~מiכןייס"גועפיממטס 5כרחיfויירידכמנו'ס'רrכזמסקרמfו\ליגחרתיי
סגמג'יורוחסימורגכגמגמסימורנiכוןגרמרזגמינ"דכמכיסוירטמניסניחוכנג,~ימס 5נכמ 5רמיבכגגוכסגגמככרסס 5סרrכ'טזומגמירדסכבכגוכמ

רככניכספ"קגסככיימיומסמבכ'/וכנכוניכייןכנומוכככוגכיסטסיונקיס iJווככיס tAיע;ג tiוכנו'ס'רחןדמסקרמגככיקככטמבכיוכסמוכמסרמיכסזוסיס
כrכומטגפרס'/י:הוכוכמכובכרוחיסנכככהכני;ככסדמכ"כ •וכ'ככימס Jכטומכמזוi:יכיגסאין :וק'/כבכ'/טכו'כנכס'/סטכפרסיסורימגסרןימככמי

יעקבעיווף Hהרי
מומרניפסעייןמחריסיניקויס eחדוכינס!:מנמוגיוןיסנמיס eננסרפגזמ :1tן;:ירנימנסוףיסעניןמסכיע . Iכווסוףיס\fומרמנעזייניסימורפמ eעננסוףיתשם

מקוסויסר I')כניממניעכמסיfו I')גס j!גנומרומיזיניס Cסיקיקמ I')יועי'נומרסםימסימורענניחוורפעסנמומררכומינסימורiומ eענכסfוגמיניסמסימור
עיכפונסיסיס!:נרחסיממיו e::ומכי"סנעםומ iיטנ' I')וממחרנמקוסמוסינרם!פוןימיס מ:!נ:!'!:רירסוףיסערמ!ריסמימורגינסומ::וסי\fורידענוסנוכמונערומיס

 :ינוקיממוכו ,,ו::רנומר'ס Cססוכרןנ::וגיסגזיסויחנוכנ::וזעסיענורגיסיחסוסיfומכריסfווחס ן'ר\ר:!עג!:יונ eזומ,נס!:נחורסמכריסמרומומסממ eו
 r מ::נפינסקינחזר::ומיממוממוונחזרסרניחfוחמוינפוtיוימיפיי .נמסגןזכל::וגמונ::ומכריסמרוסיחסמקוסונמודמסוףיסמכנוסוננסי\fור!:פחענמזסנמענס

ממונסענקזנפידיו !ס:!וגיו!מעניינמ iנחנרנדיסנימסגינגזניייסן iע' Cפו :סימייפח Cעננסוףומ!:סנומירק Sו'נמורס
 וfנ:!ו Cיעוגןינמדוומססס I')חניר'מחנגזוננמ cג'געני::וסחמיינכסיס :Iמנפיומרמדמ!:נמגיו!נקס::וח !,מ·כווימיחסמנמסניגס !'וi fיוחנ"fורסונוכחזנעריתיה

מ::ו !"ע .יעריחכריקמוחויייחשלא : Cנפקונעיססממקונעקסנ::ויגינגזוננמכוו'מנד'נזיימענשנימממגגירחנונסוממיי I')נמיחו :Iנפימנמ
סוכינוחזקיסננסיס!:סיונפינמימיוניגמיעייחנחנמינחסיסדנמסיס :Iמפרםקס::וגניימנ

ככויוגננכמוונקחגדונסיס Cננחמס I')רמיריס Cקרנמונינקנונימוסני eי'ג!:ססמוספוח "וi::גמו!:מנפניססזפחעיגחמרנחמויסינס Cקמגמיומנוחוחניחנזפהס
מנפניסחמרר'סבתיםי :ניוקרעריחיייחםנמנוומ cננככייגי!סיועריי!יונקוסיסקע! ס'ס::ס cממיג cמרערס'חנכס'י ! Cנעוגס'גנגונכמיכ'גחסגיגנוסיסנוימי

ס'מויקנסגהוןיגחינוונמסיfווינקנסרומס.בסומfוגי C'יג'::נמזיפמסנממנחווfוגנגזפמfנממגסססיסוחסמרסמינסנמוןוזסזסקגו;ימוסנירי!:פיי .מנחוומ rtו
עורדי!:ר Cמפוגסגזססקיממעיכ! cמממ,נסחזקיוחרנכוג'קחוסיגסמינסנר t:'cניימס'נ'ומידמיגועודגמרסם"מ !"עגממ Cמ'ענג!יס Cסממיודגממ I')וגיע
נממורייגיו sגגמחנס cוגחמיגזםמומחמרססקרמגסיפןנמ'גמגינ I C')סי' Cפייוגפיקיקמןמגופספנ'ססחגיגממנוסדכד'קיסודfומנמסימוינקנסג"גודומסחזקעו

סיגוסגי :Iגחומ " :Iגפרגסיפןגמ'ננמנמסוגסנימויניחווגמינמדנfוג!מרקדק .יוחנ!יגיממיסי~ויענגיחוופרפסנמזתרר :גגיוענ;וסמיומח'גגזפמ
יוםףעץ .

מfו'~קוסיfוfוחרחירוז\(ויגו/מכפכיסממרחנfוגסfומרו\(תוסיסנפירום .ממכומתמנמ\(ניח (\'(\סfומור\(טקfו'ורטונגו .\(מוחטונרענמנמ
נממתיכחנ\(נממונוומקמ ק"(\סניחמנותיכתנס (\זפייונפי .נוממטנמ .טוכנקרמט\(מורגטסטוכ (\'(\יט 1~סימוו\(ו .ממורקמימותוותרמוסמ,
כי .,כססגירוסממר .רערימריק Sמותוירימנמ tiכויונו'נממרותממרס'מסקנ'~טוננקמכיטכממרטינטכקרמתסתורסמתטונויקננטונוינמ

ti כפמוסמגמתמורומורסעירנמגמסרמוסמורגס )כ/'ח(כגכס'טוגכקרמp סכפמטנעכי .סיפסועתוכגוסו)ורערימגנע"ג .גקרניגוכסוti 
 ·מורססגיחסנממכממגמיסנרעמ tiווכג'רעוכרימוכמרמקמסימ ti :(יפ"מ)פני,ממ,ר

נמ,סוףסיססגמוניסנפיגי .סוףיסא Hרא :נווכוונקמ!:iסגינסמורכיגססוכיססקסססונר tiכפי .סגכמןיפסוכסממרסומגזס .רוררבמא
 ·נינוסערמניעסיףטיססוףיסר'/מקמוכרנגןסוףקרמו,מממ,ריס Sנמרורנרמננ .יכסנרכיטוףיסימנמנ!כתקכוסי)ונמזקסמוחווכוכיגין

 ·ניכיסערנרימחמנמוכסיסממרנסוןורי; .פ//מנט//רנסוימסימןגנמזקסמית,מיניגיןסמיס tiסג;פירוסופ" )'/'סר(;ממייייכווורןנתק(
 :(יפ"ת)וס S ע(\סנסרניכוסמיגמומימרריטיזנמנרמסטסטסכיחמוומסוקממרוסייכו .כטנרומ,וכ;מחיריונוקר jיגס\(ימ .מחרנונייפיגע

 ·יססוגרמנניגןכקרמפעוכיס .כסוףמ(מגחינונ)וומע'/ג .סיףיםינו'נוכ)וחינמכייתקמגומינכיממונז\( .קססונפכירוונרנפכיטעיוכר
וסוףקנסיסומרקי!וקכיסערנס ' Sענ ti)וגסאגם :(יפית)סוףוכו;גוכיכיותקמיס"קמכמ . Jוגוגוכמחינתומקממיוכרוסנייתירסכוותיגת
~מ 'tו .יטנעסכמ .ססוסכימתווסמ .וקסערנסוף P •קכםנ.קנסיקרמוכפ;יסמננר:תנאס Pסקונפ('סרונפכיעומיסיסמגוממתינמסינינכסמת
וכונתימניס.ניתמגכו('לרחוץ : )ת/'פי(תקוסיטמוגיסכסרסטףייכיגוכמתי Sווכ:;והיס'עגססקססוכסיימ Pונוכסר " Pנתועייוג'.ירימסגמוכנמוזזופת

כהיז

מהרש//אשויי

"" 

ב'וםואצריט

)fארח"'םרר.ש ]ו
הנשהבIכ'נירתבת

 :ע'מ)(כימ

~ 

ייסףיר
M פימס'ר: 
 :ע'מכמ !'~ומב
 : ('עכעסכסךרי!ג
 :קימר'/!:מיר

"080> 

נאוביםחרושי
וסכס'נימססגכימ
וספמיומוסגסומ

 • ;cמ :Iגנריי I')זוגכ
נ/נסםיכומןיממר

לנםםנמ'עיגונים
 ו:: 5ירטמןנ pומחר
סםגנגחנססנזמן

עד Cכןנrוומfו'ר
סזיקקיrוםע'י

ועסרמסזנקיומס

כקככמוככ'סיס'ו
!:נמ:ניג::נוןסמורס

זסגייוע :Iולנ

סרוגעננמנמול
םיר :Iמררומדר:ווי

יגס .rקסנ'ריס Cס
גמ,נוס Sייזסונ
ווסמםיגדטר .frו

ססגנסכססזfומטמן
::'יועעדככחוזס

' C סמויסינריגו
 Pנינוננסמוקיס

וממ,ריסכוקיסוכוקמ
גמימזןזיממ! :Iג

עויוימז .(ממוי
ע'גוניסג'נ::נינמ,נו
כגוףמזון:וומ Cסדג

חיזיקסומוס!:מ!
ממגיס lמ :Iםס :Iסכפ

נסוייומגימיממ
יייס Cסג!:ייונמכמ
וממיירנסיסונמ

 ~מ~מסגמנוזכר

~ 

איתןאהבת
יעיוגי!נספ'ק
~מ f~cודסנורנוח
 .גו'מ!:כגימננרמ
ייכ ":!רפוגוני
סגניסנככדנמו

יממקסנוגייס
מ!:נ " :tקגזירמן
ע~fו~מ .וכ'פרעס
סמוניי'ססמגומ
נמ וfס:::קממי

פיונמכומ'עסקי
געסיזגזירסכומ

ממחמגיינעס
!: ('I 11נו;נכוסמנענ 

נעס'וrכעוס'נ Pיענ
קממנרפקוגךfויממ
 )"(רףרגיוכמ

c: ממי~, I עיס:!'
מכןכחזקיסבסג'מ
ממסממגי'וס-ס

מחגימח'סזנמ
וגמנב:סיזממס



כי$..יכינמזו~ tiכבכריזוי~רמו tiנין~יגסמתותרמגתררבכ"גמגמגככקרמסמיינכיתיגמ"ר tiונסבככיןספסיקני'סתינסמתיזורהגס)וויוכווזוי
רסווגיסקריוכיגגוירט tiפככרימ Sיוסככרןמרמ'ןמכמנין~יגסמתיiכרמגiכרכככיי~סוכטתוגעריתיסגתיגגרמיכורגןבנירiכגו~ייכגי'

סירfכרירעגסוגגותככרגiכיכככiכיזוטכמיrגסט'יזרנטןנכריכמסכמגומרוגמריגוןסiכינס.מiכסרמiכסקורססימורספתעגיו..גגוiכגערותיסטסיו
וכfכiכסמסמעוגפרסנןמיתרטפימנכ"ג •ממiכסרגiכיכירסמ"ד :כסוזרכטןגכרימגסנמסירfכרספiכסעגכקררJכjגמיחססוגגוiכסררסי cכספירוםו
רממרממןגרקממרספזרסממסמגסון

ti רתסrכיגמע"גסגמידסגתינמרגמפ
יכמככזוי!גחיתיס tiיסמסגיגפריטינאוניסחרושי

וס'pוזרדמ'יר tiדכככימרכיסמסתנרמסיס iגוגו' .,.וfמ
 _ i\מיד"פזרוiכיסכויוןממiכסיכ jרג:ר ,Iיר~נססנומ(סןזנכחי
 ,..זיוכיסכמ Sסכמ

גסידסחגמגפוסרגיגמע"גגכר cו:<נםסגוףעסימ
I: כסיוכנוI: רסגכודיגH כספסוטוגפיפירסכזרומסיiממ
I: וסודיזנככומוס

עג"גגו'ירגטוןררסוורגותיגוספזרiכססמנידנרסמוכס
רמוכתסככעת'ן tiככתווכוכיוככוחרסגיכויו(וחמר .ודמו

t: ננגיריונ:גס:גננS פייתרסי)וספחזוסכיסtj ככיעיti כפרti מוכתס
 " 1ס :tוכעכסולב(נח,ס
ין Iו((פרט"ינזססמריויסרמ"סירסוכנכעי(כסכסס

רטעיסכסיגימ Sמומחס[וכן :וון :S ':Iמכמזורכקיקע
 :ע"ס]רמגיגספ"קמכוחל • '" .כפימסיסכפ

גו"סיגרמiכוהלמגו'וrכומסוותפתח ~:~;; s~סו r ו~~~~
רקמירככזמיוiכרסומוiכרמסורגיוכייס 5כוסיו!:כוכד
גיכויכחייינספריס-גיכסבכגסגיכייו:גסמירסכרסנ(
מגכי!ונ'ס . :eסקרו
 rרככככיס-ססמחיוןי Sזריןס'ותרמסוסיוגמ,כו!וכ:ג P <:ס

כיסוקלייגרגיסקרי :עג"גגסגיגסעדכקיקעכככעי(
II: סמגס .גו'געליכוניססיומS וסגרומיוסססיגריןכ
וס Cכחומסוח Sנמ

סיוגרגגערגעססמסגמוגעריקלמכס'ס Sירמו .פכיס
כערסמגסיסמiכרורוינקסכותיכגו'סי, :eנימוכיכודגכי
כרנרסרככנ"ןבככייוטעןככערקוגוטסיסדרי"ררטס ",סיכ..ימ tiנחוככירס"ייגדסגמגיסiכ,רייגנרגיוןגבכרגקריתוגטכותס"כגמסגמוכ"ככסכבכר (' :eזנכבירייס Sסננ
 1 1וזן!:גכסנבעו
ס;ייסט;טסירגבככורתגסרסיכ..בכרכרמסווכרגריו tiע"יגריועגגAtריכסרמ"סוסחריוע"טגו'יבכורוכוסנבכגרניכוס tiגככיתו tiבכמ"גומוכרוזסרחו:נבוכמסר:גוע

)וגמככזוחיגיסמיכסיר tiגסכויסוענורחייטננפ'ככו Sנבכסרfכ"סגוכ"סכ'עדרקכערכקרמכמסדבכיiכגגכרסמס tiוקככעiכיןכטככפרס"יגרמסכרןכבסגיוחגממס
מרסגגמסר)כככלייiכוסכמרססיוגיגגמגמסוסרכוימטוסכמומוסכע,כמססיiכ Ciעמ"סכפרסגרחססיספיוס"יוכוגיוחיג,·גס Ciמג'זסענויעיר:<יח

וזס Iמ;יי' Iו :Iנ
סיסנמור"יוחיי~וגיתמוסכעכתתקרמבככז;קונסכמםסנסיפןכוווסוי!במוסכבככגקרמס Ciגמרקז;קוכומיםכזסמ 5כויומוסכבכנגקרמ Iכ::ייגיכק!:י .נריר
סגתוכסזגיר .גו'חופתכושעשתהככו:וגכורתמבככ<יובככמורסככערר\כויכ..ממככמומסעכסורמסכרייהסז;יוכיורמ,רסתסיר.."וכרכריזרםיסיינסכססס Cינע

סיוכרייס ooרגסכעיכממריןכ lרiככממיפי' •וכ'ידעסמגמגכסנריססילדי :ייג lוiכגו'עגמכיססןכפזרסכורממרי'ממגומנכוס pסגתיימכיו..רותינס Sרגררקעככנעי(
כזרןסיסגיטמכ
כי S:גננס Sכ :eגנס

רמנ :tסיגכ Cכבחוו
נויב cמסיססכס

געכי(כח cסי!::כמכ
ונמ (כסוגנח :Iו

יוףםיד

 :ע'נעוננגיכ:גא
עינ:נרככוג!וססב
 :!(יחזנויכ Cנ
 :עיחייזגנוכוחד

~ 

-~"""' 
איתןאחבת

מפני(עס'כמחיס
c: עכמP בפ'וק. 

ריס Sדכמומע'ב
נמכסכמעדיי(
ווי( 5מזנ'מסיוחורס
 .מקודספ'וומ 5גמ

גיכמותמ::מנכוסגי

דקרמג)'עגיס(דף
וכגו!(רידוחמס

t: כככחכממכS ווי
זגכ:יו(יגח 6כממ;
מיכיסדי(פי'מכמי
עוiכקחיוכ cמיזגנ
ופי :Iו lכfכגפ'י
ממוממעעדמיס

רממרוסח .מומ iס
(רףזנימוחכפיד
ס 15זנזגכ );ן"כ

כח(גכיסכממכס
יכי Pגכימ cכוכfו
)' e רכמכממרסכמכ
סמסוחימחניכג
רקכמי ו'(\ומ 5זמ
ו(fוכחמכסרמ( :Iני

פרסייסח .(כ"כ
כחמרסכמנ e '<ו::ס

שר"'יברףמוטחראשוופרקהמקנא 38 כ.דזרש"א

רכיס I:iנני •ככרראסר :ריק Sמותוסככיוזהסוףנתוךהתבהאתותראב)(שמרת
 :):יע(ככניכסגככסגח tiמחסורו iכס rסנבירתנולהאמרולמשהלאצולידקבעיןדחזו

ננרוכחכססן"גועיס'רבכונ tiרבשיניללל
 ·:שרבבת ):רג(יסומספרקכiכזרכiכאיזאםנזרהנוזרב"וךמםעושנמהנו

פמישראתה :רמסהרכוככיטג)ו jיימי pמכיתווכניבנ~ואותהמקיימיזהעולםכל
סכזרכחגמיעסנסוו)וiכוסמי .סגיגסגבריאלכאאביךגזרתעלעוכרתואתאותה
 •:נערמג)(כרfitכיiכמזריומiכיעקכותקחהאמתהאתותשלח(שס)-נכרקעח) 1וחבט

וסוח •ככוסכבעל :מטמבכנרוכאפרוחדידהארמחדנחמיהורןיהווהרן
שפrחהולס"דידה·כתיבמדלאשפחתהמ"דאמתהדכתיבידהמ"דשפרתה-

רבת אע\"~אורחרלאוחראלהדשיירבקרקעוחנטוגבריאלבאאמרתהא
אשדתבובידאשתרבבכ)ל IIקמהאירהליכתובירהולמ"דלוחדהלמיקםמלכא
רשעיםבשינימוצאאתהוכופרעהבתשלבאמתהמוצאתאהוכורסאדאמר
 :שרבבתאלאשברתתקריאלל IIרבואוטשברתרשעיםשניג)(חחליםשנאן

נחינאבר'יוסיא"רליהמיגעיורתאב)(שמוחהילדאתותראהוותפתחשםמג
ילדליהקריבוכהנערוהנה(שס)עמו-שכינהשראתה(מלמד)

דא"כנחמיהרנילוארמיהודהרבידבריכנערוקולוילדהואחנאנערליהוכרי
כתיבהנעריםוחפתאומלושעשתהמלמדאלאמוםככעלרכינולמשהעשיתו

הוי"ף
מכממימסכוeו:גוכוגמוכערו!ויסנימורג!ופרעסגיריד!ומוננרסו"מ,ן jוייגענגרי"כ

סכמממסיIלונ::'רכוכמנחננכעננסוכערומיספרעסכמומכדמומרסומסגחוב Cכפי
וססיכו Iכסס 5ר .rוסיכדחמפרעסכיי .rככמועמירס Cי'ירסגמוחסנמוחסוכגומסיו

סיחבנירמ(בכססו(כומסיי :Iזממכסיכס eנןסרי iנזוגעעrוידוגגריח(כידסיננמי
רכחמינזווכ"מ .רוכ'rורדגכי cרח'קמ'נהא :כימירירירסחומסממוןכמוחסניכס
חממ::ינ :Iזנ'סרופיססיrוסזנכןנימר :1 'ס Cזגונמיסחממסנגמוג"כניזס,מג

 :נמרזווקוכ!:מרכגסכפמסידססבסלרמוז

יעקבעייו
נימננגכוכיכרחוזיריס :eמכמיודמימכמכרתזסיוחרבככיפבכסגמומרדכגמונ
גי!::העמומקוםכחומוסומוגס C ח<:עיקר :eסיינו!('סימורענדגתיגו:גמחגיס
מסיכסחמ:ירתא cכזוומ " Cר Dעיי(נדסנקו<גןסרי Cניחורעוגדיוסיוריס 5סמ

ומררכסדרכספןכמיגמרכח 1כר(מרניח:ג .וני 5(חיקכבכיזזווז Iכיוססוףגמין
עסומרמפסיקחמrוסחמזו lCיrווגו'וסכגומכובכיימיססמיגסfנמומרמוגו'כיזווז
"יזווו::כערוחיס jכיוס cמחמ (' 5נסיוכנססימסד(חנןנונגכסוכוכמוכבכררמיסספסוק
וע"(וקי<יכו Sנסנככמכססחיגסחמומרחמזנמימססונגוחכערותיס Cעדכדגכ
נ!וכמיחככיחכסנסכסדרי(דמ,ממכfו:גדפנ,גיכ'נ .פזג!וס :eחמכחד :ימ cנמסכ
 ("ס!:פמורסונמייממימסמס Sכעיכמו Sס Cכפיסמסעכנקרחדכגןtויכירסכנניר!:ננ:גבנ(נקכחכפיגןגידכמווכמימיכרמויגובדחכמ,כימייוגגדוסכחיכדמוכמימגויפרעס

גמיכוכחומו::כחדגמיבועודירספי' Cמכמממ!ו:ג qוכבסוכערומיסכסוקרימעיקרמכננסקחיפיימס cמדמיפי' •מממסדגמיכיד:גדיס :חוחו!:גירכסכפיננס Cעכנקכמ iכג
כגסי •מכנוני :tח:נככונ :tדחקננ'(הא :מניסננבכיכיס Sכח :eנ!ויס"חיידיעכזגו!וונגנכג('(זמסננרבס!(חומ :tמככסגדחמריכןרסעיסכrכזקמסססו::פחו!ובסחףססכגס

 :סכגסממותמכגכ cו::מכומרחמתסגחיכ
'תיכ Jוכחכןדףג!:נמגדחיתחו::מחסזנחוןחנח!:וכסו::גיכסחי( " cזנמגיכס Cסענייו::רמס :Iנמחגנכס Iכחככיעמוכמוגיכס :Iעמו(ומכרקיק .!:כיכספמושראתה

רגיזגריככבככיקילי :וקי(בכמיו::כינסנכירי Sמנסיוחיגונמו!:ינכ( :Iחמיירפנכסעגניני 5ח'זסמעכייסמיכזיסוfו :Iמזססכירסכחייקוסומכנכוגסכערסכס 1

יוסףעץ
נרןקנכגפכו tiכמסמנכו::וימוריונככ tiפירוי::וי::וז::ו.וכפינקרקנכיחבטןכרtיוזמגונני tiורנתיוג.ככ!וכחנככייין S'יירומסיחורנכ~כרמוזגחןכנכס~תרז
 ·יו::וגתינכמ iנכטפמת::וס"ד :(יפ"ח)נקרקע tjינטוזס .ומחוסיחוופת tiע~כרמוןנרכחפ"ןכ.כגךפ'ננ'ררגמ,ןסימווסי::וחניסניתת iמניס.ךנכנונית

 'ו::ויטכמ .ויקמ::וידוייט~מכמו .::ויוחכמכיtיות tiגכסזגירורך jםמ,כפיכ::ויות::וומסנככי::וימורנעגייגיכנכייןמו::וכסתרמזוגכותססיתס ti.טר"כסיfכיר
וpמתמfכ .מךמכ::וךשייר :(יפ"ת)ו::וורינכ i 'ו::גוככ ti::וחמ::ו כf~ .יוומת::ויחגי . tiנחורfכתס ti"ףונךכ::ווו::וכיכועגיוחמג::ו tiי-י tiמגכוף pמגיfכג::וותנו

גיגfכמרגגיי::ו)ו .גרת tiתקריאל :זחתחגייכח :eוכרקתןכיג::ו::ויזו::וכו::ו tiמ::ווfכ tiגו ו::יז;' IJtiמ::וכפיגמיס.ונפרטטיגק::ורחו tiנמ::ו::וfכמיתייגכ ti::וייו
יוחר pז::ונויfכ'חכמ .יגיס tiככסנירתיעךיפמ .כמיfכויניגגfכת::וגיתנק::ו f~ iכגי::וניתנגנוכימfכססנמככחכיזמת !'כf .גגיכו'~ךיסייר tiמנמע(תו

 :(יפ"ת)::ו(מימ::ונמתנרוכ :כסכיכומ::ורחויוכנן .ו::ז::ונככריסככיכויייככר::ו tiוז::ורfככ ti 'נfכמונתנפס::ו
ככומיס) l/(::ורחס Ciנ::וירמוררמת::ו :e •עמוכיגס tiרחת::ו tiמלמךמג::וכיוגתכסיפור ו:: ci'::וקויכתורתיוכמ::וימכ"ג .מיזוסו! tiכמכfכזו ו::כי(ו::אין

מתיעקגכמ tiכחכמו .נכסי! :eכfכת 'כfו::ו .::ויכובכסגיג::ו tiכוחוfכ::ווגכומר .fוות::ומקייככין::ונכוכסגכ !'וfאם : )ג"ת(פרנכ::ונתכ tiכנכרית
מנכ tiככ tiגנכרכי::ויקרינfונריוקטןס::וי::ונכסמנכ ti .יכוכי::וקרי :ממיו::וכנכרוחמחו tiמוחמר .וכ'ננריfככבא :ככקייככיסמ,נן::ונכוכסכ~וחפיכו
ננכרררןfכוחכמ .גיכונמנריוקט! ו::יו::ונfומתומזורז .נחיגריוגייכ ו::יו:: tiמ(fוךגנריfכ~ , l/נכ ו::יו:: ti,"פיקסמזוונ::וויfכfכמרוכמ::ווכוכתו! tiנכוחמר
וז::ו .וזוקפונגורחיעכמור::וו::ופגגתו::וקוכונכוגי .ככערקוכו ו::י? tiנככינגכמטוס .fכזורמ(fכךו(fוגנריfככרגקטו::וfכ .::ומוחככ(מן ' l/נכ כti )f::וקיי
חזג::וכfכמfכ ti tiגפענמתוס tiמ .גנכריסחופת :(יפ"ח)סחמ(סינח P::ויח::ו .(מיכ)fכותסוכ::וןכיגננכיס.כ::ומכיזרfכ( i:! 'ימיןנככעומוגנריfכ( i:!יןכ Sממקיס

(רמומ
 .לאגנ !עאויסגעצאגג) •געקלאפפט .געשלאגען )נFומ-גריבזתה



יבדףמוטהראשוזפרקחמקנא מרך,ש"אי hוש

'ייוססמוהורנימ .טפג Iiו'מראיו :יר A!יגעגורהנקיגוגפסגט,
 :מ 1ג 1:רfוכfכגככגוודרסויfג.וככומ .מ~יגס,מככרווכי :נזירוrכיוכןכ~ו

)גג)גסfכיגסכנג)ג':רגי~י'יקריככימ .יס .(ךי'"והמצפצפים
מ'ייורעיסומיגסננרכרסר\ניזכיס Sמוגיכויסור.~כ..יסגענוריספכפיכ Sמ

חיכסןכנכיגיס 5חסג Jררגווfכמריס
וחתומל )שם( •לחופתואזכהלאשאמארטחגככ tiו tiפירוכממנכסינכומגמרומיס
דעהימנאזההעבריםמילדיותארמעליושמושיעםפרנכ~:טנכיכי f5כראו'רנר:  I I I 0-רכי~מומנממו:רך . Iוסיסרגמסנ

שראתח(מלמד)חנינארבבייוסירביא"'ימרייס 5ממכמודקר)גכסr.קמר)ג~עור
מלמדיוחנזרביא"'ימ •זח •מחולאותו)ג)גסוקחיכ'יקמfכרה(ונכרממ~מקמי

אורואיזונפלזחמדעתהשלאשתנבכאהגררכיגופגמרזגומיןגעינרמנכריגן
דכתיבמאיאלעזררבידארזכוהיינונופלסוניסנכסיורנכיסריfככורממרמגנכזר
לליי :רמומסירנכווכמרייס 5מרמויכ...גו האובותאדרשויכםאארמווכ ) n(יש.'גיהומוגנ .כנכיסגמס'ירסריו'יניוו
צופיםוחהמניםחמצפצפיםהירעוניםואלוגט~מו'ינדו~~קומ~ךמי!ר mכים"י'י
יודעיםואינםמחניםצופיםמחידועיםואינםגמוכסני~' .רגלי :כקייסם~:וכימ!
הואכמיםישראלשל 'שומשיעראומחניםמה .כהס 5גבשביליגרגני:מומו '"וינרך

היאורההילודהב!כלוגזרועמדולוקהותפסות
תואבריוכימאלמשהדירשוהכיו!תשליכורן,מררנסמימ'יג(גס'גהס 5כבשבייל

לגזרתייהובrפלומ'מבאאההכיחזיבוקאלאסרמו'יבזירו:גגגורכסכינו
חואיוטבהמישעליודעיםאינםוחםיר...מסו!ס'יי"fו ~ 1fו'גר-ע"ןכנגיגי 5מ

נחינאכרביחמארכיאראמרוחיינולוקהfכס.רםfככו"ונזיר'יר mכי""וסגך
מריכהמיממהכ)בסרבר(דכתיבמאיכסכינ~'כמוfכהוו"'ימןסמכו

איצrפגניניח)שראוהמהישראלבנירבוארשוררי:כוכ ס~~~~ג ס~~';מחגחסיה'י
שש )יאשם(משהרקארמוהיינווrפעופרעה

לישראלמשחלחםארמככרכואנכיאשרהעםרגליאלףמ~\ת
 :כולכםבצלתםנשכיר

מומוסרמה'יוקממרסמנכגריססמיכריירנכ'ינכגמסיה Iסגר'י Iזכג
גימוכ Iגסי"ממסכ"סרנכ'יכהמ"וכגסיו..מסכוכרכמ"דומפיכומ:רוכ

ממטיף .Pכי 1רי 5מ'יוגגס:רומרוככדוכמ"דמועטיס"סמ"ו(י"וככדיס
'י Iמרזה :וק"כמ'יוכ'"וכרוכיןגיימכ vכיןכ"יירסיסטפיכיזרמכריהרס

ו vמז'יר' 1t:iוכ . Iסוחיןוכפ;ז'יגו'

r סr כפרוכרמסס'כופכסt:i "נכוסרסק
r רכמכססוןרכפיס:/I מיכריכנכגמככ

'יומנג:רנריסמיכרימכמז":ונככריס
 j '""וג'וכפגז'יממיכמנכוןכינfכ(-יז
ככומיופרןכו"ככרכע"פכרפקררסיגו
כמנכעז'יגומגסמכככוכמגמכמרס"כ
מפרס"י Iגוו:ומ:וניסהמצפצפיםממי:
כפיכנכפרומוף 5פ 5וו t:iמגס:וומכרמ'י
ומיכןופיס 5סממרוממ'ימכג:וררס

 י'פקו:t:iומגסום"ומ'גרמ'יסיורעיס
ככומיויק-י5סופיסוירמוגמוו'יכע'י
ומיגסוממגכמיסזרזריס OOסופיס 5עכיגס
פיס 5פ 5מומכמממככמיסנכ::ריורנכיס
ופיס Sומיכסופיס 5סס t:iו rגרוכסנככגפו(

גמוכרנרמינכוט vנכגמור:וכוססגפוfכ
סגינכס t:iמ t:iראו :מרנכרסיררוק
 .נו'"יכוד::וגוגגנורו 'וגיסרמכ
רנכי"געיכרקfכמרסגיסימנויר"סיירכ
גגזיר"קרמ::ומירגר1כןוגנכיכגrכיג
נכו 5נכוסנכךמוי:iזכ iרמגככרכיסגמסגי:ו

נו'גוכמהגנכסח:ונ:וסכיסכנזירס
רסריו:וניוו :וק"כז:וגנכיכגגס"גנכ
::וי'יז'י e . 'סהזיגונזכ uרמנגרו'י j!כוכ

 '::וכמזכיוfכרויס"ג::,,;:::ר(קיי'יסיככו
וכיסנככיורעיססfכיגסכומררוכ 5ס'יו

יככרככגוכ"מכiרכרכמרגוק:ו:ווfכככרינ:וארמ
ti וועכמכמיור::ר;מי"'קייססיככןrילג\i:tגגזרורכימורfככמ 5סיופורסנכסגפימכמ:וי:וסכr סמגמכיסרמגנכ:ווהססv יסr מרינסנכ(ככיגנכהירסיככוג"נס

מיגיסגררו~גמיומרנכi:י:וסמככ,מ • 'וכסרמו:וככ::ו.כו'ככריכ:וככיהחמ :כ"וק מ,"י' Iפרםנזסונכייויורנכיססיוגחוי~נומרסגקייi:יסi:יי::ר
פירסזר;ק Iנפמנגמגיורנרוגמ;נכ "Pיס:וג:ונכ;כI1רמספרס"י:ונכרינ:וימוכזרןכמ.נזרוככס"י t:iגפרס'מזררכמקוסיג.זגריסמרינ:וככי:ווכ:ו

גקורסי"מרנגימוכגהגןסררסוגרמ'י . 'ו,כרסג 5גגסכיגי Iנורנכיfכגףככמומשש :כ IIוקגמפרסיסוגכיין Iבו"'יוריסגמסמנכו ooגםמוכרגכג
ס"נכ 'סi:ינזרומגנזרוגסכיכורמררכ'יהימ" iI:יהוכ'גמגוגגגסגמס 5גבשבילי :וק"כרגנייר"י Sג I::וכניכקד'יייכפסוןכודגפיד"'יגוכגמירק"
וכסוססגיi:יכנזיר'יגנר:וי:וגימוריסרמנכגיגגiר A!יניזרiרמככעמכגכ::וי'יסכיסיiרגזיר'י ו't..ויטנגיגיס 5רמ)גסורמידי~הונכ:ויס .tAרכריי

גימוררfכג t:iיככנגירניס::ווסגוכסגנרנ:ווסגור t:iהו t:iככררגוכ'יסומרז:ו,ימרי"'וסכך:ורמסון:וי:וסוכססו Sנמירוככ"סנס Iונוירנ:ופן
מוקt:iי:כומיוגנכיגגככ"סונו'גוכמהגמ:ונכi:יכ:וסגי:ונזיר:וכויגףונו'ירנ:ופווס t:iככמגמ:וי::ו:ו t:iכככסכיגכחכי:ו t:iרנזיר:וכפיגכז:וגמנכוכרכר
ומיןז:וכופכגמ vגרממרונו'ירכ:ופווס t:iככס::ריסגיס t:iירס rנגמכןככסכככ:וכמיסגכק:וינכו t:iסככורfכו t:iגימ tiגי tiנזיר:וגמכןככ:ו t:iמזררנסגורסמ

יעקב Jעיו
נע~ונמחחרכחסיחינחיסענעי r: jכיי'!:רמכ (:!יען Cחימיחיקיfוורמ,וחק:יח:ס1(מיכחנ :rייfו Cנחרסעיין •וננסכע(רעיס C(חער:מכיfוכחמיסרני ('fוידסרס

יעס Cחחיערייןירעוכמ :rמףנכייכ(מסיס :Iחסיסיכס cרמירס rגר)וסירחייסי r~גחיי:יכ (ימעמיח'ררףכככיריחכ"בfוימfוכן:ירי :rכרימסירנרי'כייחכמסיסרכיי
ררנסמחיחסגי(כסכ(«מסני(' Cכנריסגחני Cיסומסוסח'י'ייספיחדעח(פי (וfר:!'( r Cס'חמנריי Jעקfויחחנרייברי(ביופרחנןחיסנעכ(חרtע'סcעיחג"ח(רכ
רמקכ(חסחירחס Cjרגיב C 'עעג'ככ:וכזוסיס Cסמכירלו 'כיילס rגרס rבכנ:ני(וכפ(יבחחרס(יבייכי(קננfולנר\כי(פסי(כייסיח :rיס :Iחר(fויסייכיכיעחיסנעכ

נייסייק Cכרירfו:יכסגס/ירסכנע(חס 5ע:וסחגחיריס 5רסחככע"ר(כןכחס 5ככיכי Pנסיסס Cחגיסכסזר'ןיחזוזנעיס Cרכעיכןסכליזרנכןסכסדר'ןרי!:נחחכיח'ןרפכ,כי
ס rיינס :cרחירס rסגני(ו :Iכ:נע(יחסס rכ'יקייסלח( C ' (:;יען Cחיסיח Cרחי Cחסכרו 5סייכססזר'ןסנסרל'ן cרחסיסס tרחגיוןנסזייסייחחעחןט 5י:וחייבניסןע(

 Jחכגי(גס(חס 5כנ!:כיכ,קמחלפ'ל Cגיימיגי'יכס Cרחלס rיגכז"ססחיספיחגיוכחרףס 5זו('יח 5כחגרfויחח iכמ,ןיחיסלעימייפסגי(וגזגמיכחיסחגכחכיקיסכסיימ

קמחרז(גוכי 5'!:למכ כ'!חי!:יעוניכ cנסיסלמ!:יכסירס rברגסנזויח!: ":!למרע(פירfו(כורפכ,בומע C (יכ rמידסרסלניח!:מיגחיסנע(!'סיס(יחרר Cחפ ,מכייוf'ק"fו
r: מסנלc וסfחועחןעמסוסיסכt יסe: ימ,רוגיכ:וt נרמיוכיסכגוגחימיחייזוסיויסייI: ')5פ'ייזויפ'נרנסגרמיממגיכגסכככמסני ' r יr ') ולfיירניננ~ce: מיטקימרניחיס

:ו ;rמ ;rדסfוס ;rכנ :Xגימי rכיעכיכיfוייכגי cסויגיכסrוfכז:נכיכ:וfוכל c 'ימיסו cכעיכיי(ממוייס'רנמיספימעיככ"ירףנסכסרריויע"וכחמימיסנעכסיסמ,נקפימח
 :עכ"כרב~'מכ,!ממומ :r:rננfוריס Cסכנפר •כיקססיfוכינכס!"לfוכ כ,! Iיע cmcראן :(ןכרוכניןןתfוס"ורננפ/י

עץ
::ויס pמףכער~יסקרמוו~כך .נתיכסכעריסמופת~ותס Pענמותפו~יfווrו

דסמ .סעכריסמי~דיסומ Pכוסכיר::ומכי!פיי .ידעסמנא :כמכריו ד~'
 jומחר .ויככסימןכיכעיכויבעמוככעכfוףfוכfובורכדנרfוכ P 'עככfבו

P ויחוימחסfומע"פ .מסוכP בפכווומיכס ."כעי~מסו~כיכדfP בסריח
כגמריסמי~i:יוכפרועכריתדסממכוכסטיףסוסיפועיי Pספקמי! .ר"ס 5מ 3
I כמעכיכמי~תוכיגרסיסP ימפ(יפ"ח)סיתסמדס ' 7 'סP ספכידרמ,תרP "כיכ

חס Pע PכIכריספח Iמוגס .:ונכי~סכמןכןכ~סימןמיכוכתיכסענכוטרמחס
 rכבכ'~מטסד;:דיוסכיוו : )כ"ת(סמי~סכמןכ"גסימ!~ו !'וfכתינ::ומנכו

יוסף
נכי '''ע'~קסטמטססיסטכגיגיו 5סמרמיית Pנכממרס Pק .כו'תומנכרו

~כחו Pכסוססייכסתכקמיךמ"כ~וקס.מריכ"כמי PידIכוכמ.סססמףמריכס
ומוככוכחגכוס י:P iכחק " Pור .מריכסכמיכקסכfוועדייוגיfוורס :tכמ
P ייס:iמp וורסfכיfו' i ססימ!וגטכמזסכקותכךp ~ ו( .כקייסfיר:iכתנמ"ומ
p כמיסIומרגדגרממךינרנףממהכפf"כמp כסגמירכגעונדמגג"קP כומכפו
ס pמ ~כIכיכמותמנכריכ!כוס"נ •נכתמחיוi:יוסרו PכהQרקיכו' '(סז'כו

כיסכדכיוסיטביעוסמכסוi:י 5ו .מרכיסתטבIכ ~ווומ~דיי!טקכ~i:יממזכ
P סמק~~זכיתקייסjj לסויזכמכףסIיעו"ניסנגדיובנכביעזכקככjj ; 

 •זעהרשטערעוריאח)סונרוהסת

יוסףיךכ

:כיער~ככסזריןא

~ 

ניסבאחדרשי
כזלןס rגחכ rקלנו
וענרי:וענעגגי

נוחכנריס Cנכו:ומיכנ:ו
ידמ,כ rיינ~נכיס

נגכעיס~סייסננרי
רימכי!כיעקכקל

j; כגסרr כiכימי:!
מיענעיסדכריסס

ענע ' Dכוננכעיס
fו' c ו..זמסfכיIג

 •נרורו/:וכענע
iכ rכנסעסגר rי

יסרכמiכסיי
פ:ו (Iכנ(יסמממ

רסג!(רררוע (י
רימרכ\ימו(((יככ

ס Cקענירסמי

נפרןנססוענרו

ר Cמענירמסכגחח
נפרדנססענדו

ירחי:וני:ו rו
ןניחימיסיינמיכניי
 (עיס ;jמרייסיריס
::עכריסכירגכס

 i ל<:מעכררססכ
עכרי(:יייסרימוס

:וו rוופסנכוכסס

:::כמיכגמיננסע~
י :Iחלכניע~

 ·מגיחלס rימולו::יס
ס rגכעסיי"'נס

כיכמכל rנע

~ 

איתןאהבת
יכיסמכ'ככיכח

כעכסגי'י(ימי
רסקירחע cמ .מסס

ניכ jי' 5מסייממ'
 '"ג~כני'מז::כככנגיס

סיייח"נס'כיוכינ
נמגיימיגכיי'ן 5מ

כסי~:וריממ'יגפ'ו
נפייי!'כ cמירי

מ"!כרסיג'ג .סמיר
יסיכמ!:יממנרנס'פ
דס'!כמכוסכנמ:

דכfוס rו .מכגיס 'ס
יח tנווס "!כנג

 · )מי'(רףכמעכ'מ
יי;מןלמחמפינIכ'

ו rמיגריכס .כחפ'
פימומנח eסרעמ

יו Cעכרףfוכניגס
ע~כמנכיו'ןד5כנ

דעמיג'כנ •פיו
זוכיכ:ו tנל'יסמיס
 מי:::נס' נ::"כונר

חקן::סרנממק 5 '
 jזסככרר' 'וfמסיג
רגכירfומיר(חחו

ככיייבעכיןוומ~כמ
 •ויפעככמייייןכמ

טנמינIכ'מיייזיעור
יfוIכיכפ'עססכנמ

 .::ז'עס)(רףרניגס
חי,fכניס Dר(ונכייכ



יבדףםוטח jראשופרקהמקנא
גימני)וגממר~נניסןמ IIנג •~יסכככשירה :נזירסממגרייסםגזככוגיוןונכחסכנוירכ~גגכרכפןחםוכמיעס tiרגכק~מודרומכגיון IIדינופכ"חר
ורסירותכיפוממיתסכמימסימסיגימכסיגיrכמרעמססעיכסגסדרכגיסןמ IIגייסמימיממרפפמגרחגינמרכי :ייי'קיע :tמיכ~םי~י~רגמ
!ייפייטטיחמיסי~בכסנרחגיריס Sוכגמגךייינדיכרגיבכיג'יי-יכגטיןג~ירמייתיגי"גרמ~כסיוןי'ירסיfגמרממרחגיגמגרמrומר'וכ' ~י~

C גפרכורסממרגבכיג~רנממt: ~כםחרימ~גיג~ממרימרטכמוכרגיסירדרטכיגכיכיגמחרי~סוכגריסמריג~נכיטנכגיררבכיסדמיכסגנכיגםמנגרדממ
וכוכוייס ~י~פכיגכיוייססיר~ממרו::ויודורמימיג~ווiכמ"ריס'כיiכ::ו::וימ ____- _ e ... " 

מרדאסר : ~יו::פסחםכ::ומחרוןהיוס~\תופפאברנחינארבי/!אמרשםמדנכ::ויסכקיימכוםר"ו 1וגכיריורעיס
רקרוםיןכפ"קמט::ו'מתכמררכםכנכ::ומלאכיאמרוהיהבניסזואחדעשריסמנזיר~םגיגכמכמכיזנורם:גכגוrווסמ

כניייכגורגמיכוכקרמיכ~יכפינוללנייסמיגסכיגוטכקטו::ומגמגיסע/י'זו
גםיס i:iמומגבבכרגוממטסממיטרמגורמשעתידמירכש"עה IIהקכפניהשרתרכזסנסיוןטססגיוסמיגמרכיסןג"מ
קיסרבכiיסמתענרימםסרגתיגירס[כיוס](כיס)ילקהזהכיוסהיסעלשירהלפניךירס rנסכiיגוכגסיוAגמגיסגרר rםגרת rס

טגטמכבכירגירגתיגסיררןמתבככררששההיוםאותואמרנחינאכר'אחארבי-זהדמיוגמנמ] tjסוףמסגתכודממרינןנכנכגיו
כומיכ~יררןמתבכוכריסממסימיסהקדושלפניהשרתמלאכיארמוהיהבסיוןימכזכגנרוגזגומי IIרבכמסוסגיסרמגמכג

גחודסכבכסור::ויררןמןבכגווגכ::וסללסן::וlככריומממר I:iנזירמוכסזכורו"ק:ומ"
תמגמגמפרבכנ l/גמ::וסגמ::ורמסוןבהרתורהקבשעתידמירבש"עהואברוךגמ::ו '"" tjכ'מפורס 1 "ס::וחזירו::וומגמד
סגז'ומניו ,מט~וכמנמררכטכנכ~ tjלמאזבשלמא-זה][כיוסילקהזהביוםסיניגמרכ'מסירכוי:רעכרירiומומוכר::ו

כומגיססיימונרכמונר tiטגרנמררראטרירחיג'להמשכתחכסיו!כששהרארמטגמכיקסככריתמבגגר'iוכיכוגן
רfוגגגמסירסמכגיטכסרבכטריסממסכאררכשכעהמשהנולדכאדרבכז'מרספגורגמסגו'ססחזירר~רגפיוכ'יסרמג
סיוסגומרמגמורמסוגכמגגמתעורנ l/ומבכג l/בכ '"סעמירפ~ ו::"כ~ממר

ירחי:תלתאונiכי I:iוימימכמו::ויוסבסיוןששהועדבאדרמשנעהמשהמתמותר ו::יו::יסרמכיiכימנקתססר::ויiכ::ו
 :ס"~פינמוחרסיססכס"ו"ס •"וובניסןבניאדארמלמאזאלאהווירחיתלתאמיןפרק::וiכוסןג Hכוגנריrככמניק"
כבכח tjמכמחסרגמרמסון'ג tjריכיהיתהמעוברתשנהאותה-לה mמשנהיניפרקיוסף::ו'ייוקימככס Hבכמבכמידיו

 :כיסןר~י,כי ,טגיטיםגורוכו :ימיס :שלסואמצעיארחוזשלורוכוראשו!שלרובורמיגמרסיגמגמגח l/רכססחרס
אסי :סגסכי .tiימרר •גס tiואמצעיהאלךפרעהבתאלאזותובותאמרשםמה tiבכ"בככריתחסיר iרחגית tiיוניכקמ

,"ככגסקחמר' i .סבכברירממןכמ tiמןמינiכתjאשהלךוiכראתימפגיכסמר~"כגייטגויסנמרוגס
 ,עממדכר :ו::גגיחמכמד::ומגריומ ~גכ::וכריותי'ןס"ומירניסוכמ I:i ו::".סר

ו"מינוקוכממ,סרכריססחגיכמ"שנאמאי )בכשמותהילדאתלךותיניקהעבריותמןכווקרחחיכמריסכומריייiכ"כמ
גרחמרינןםחכוכממ"גגכחככ"וכובכסבלעללמשהשהחזירוהומלמדמעבריותמיכמורכרי::ון:;גכ::וגימ"ס l/גמרנג.כריומ

ייר::ומיאת : ומו::tiכסדנכיכייממפהה) II(הקנאמרינקולאכולזהמצריות::וגמיiוייטכוכז::ו::ומגריימטפסכמחר
סרמכרוך tiרר iAיגמרגמי .רבכסדכתיכוהיינוטמאדבריינiכעמילדכרשעתידדסמוכנכסגריומגi:רכיקגוגרi:ר tiסימך

מונכגונייספריtבנמג tjגינכשרס ,- Iומגוג~גיקגמכ::ו::וימריומ 5נכ::וגרטומ
עממיסמטריסכובכמקעממ::וחככ .שמועהיביזמיואתדעהיורהמיאתכח)(ישעיה::וייטיסרמכיסםגמגיק"גנרימתנן

 :יכ)(כרמסיתמססויבכתקגמוולמידעהיורהלמימשדיסעתיקימחלבגמולימגריסכרוtמוגמיסרמגיסכרסומרווקמ
כחסגכ tj •גבככמ::וכזריזוiכשהלכה-םשדיםולעתיקיחמלבלגמולישמועהיביזבככריוrככקרומריווכרמיספיוכמ tiמפגי
rכקיףכמ)(רכריסוממזחזקגונכבככי~העלמהותלךלכיפרעהכתלהותאמרב)כשמותמיסונרגרירניסוגמ tjסככ::וייהר ר:iיו::
כמ ti •רכריi:רמrכשהעליסה :ומגיסלילל"לכהכספרבכסדגתגיוןגונימרחיגמכזס

מrכמכימסום~ימחחותיס~יחמונרס •מהכעזותכזרכהשהמרמערזאראסמגגi:רממ,ונrכ iוו tiייך ti,מ,כi:ריקו
 :טגיגיגיךרסי •היליכי :ממואתשהעלימהאמרנחמניברשומאלרכייור~מימזכדגחיכיהייבי :בכגייס..

ם::ויrכ~אתהיליכיפרעהבתלהותארז.נ )שם(-דבריהככסוגוrררם i ו::כפי"פסוקפ'ןוי::ויסנו"
תמנבאהמהיודעתואינהמנתבאהחנינאברחמארביאמרהזההילדמי,י"כבכיכזגר tiמ"כפיסכוכ-יפוכיס

לאנחינארנ'חמארביארז.נשנרךאתאתזואני )םש(-שליכיהיהיליכימוררו"כוככםגרםכוכוכימגסןגי
מגסכיו I ~מירמrכ::ומכובכ~rרמו~מימר
יי'בכות tjסס tiמונכ~ tjיגיןמיומrכנגתג rtiכירi:רסימ tjס'רעמגסורותירמוייג.וןסמגינו'יורסמימתניחוכמונוכנימונמטi:רממרמנגנס

םבכסתיקמtבריסובכחיקממררנכורגונמיחרבכגמוקידס ''' tiגפרס l/נכרכפגטמממחגכעגונווספריםנמ,כקטוכiוומף tiגפיונסיכיכמט~י~כגוiו
מ l/גר ו::ג,~סמיוומףממגרמיגדרססגי~פייפfכדטממוס tiממבכמיריומיוכפרקגרמוכרד l/ם tj::וחסמפגימגמוכממדחגכמ,סורמכגמומו 5בכ

ממ"מחר"גיג::ונגיוגמןמחומו::וגמוכקרמ-יז"כבכניןגכר tiכפי .כו'כזריזומ::וכג::ו tiגו'::ובככמ"ותלד :גוכמוהרמו Sבכמם::ו tiקיר::וגירמ"ר
כן::וומז" tiפרבכ"ככיrרגגומה"ימורבכסגחמסוסממומתסמכימ"מחומום"ימבכו iיסכמ , l/גפרסרכרי"מהכימ"ו .l '"סוםממרכון iמגמבככמ"קרמס

ק l/פ::ויימכט l/וגמכוייג::ומרבכתםכמםממגכמ::וז~בכגין .וכןיויבכמימ,נסםתנכאה :וקווגממוזוומ,ומיג~:מחיrכוגמיכוינג.כימ::ו iוכג::ומוםיבכ
טגמבס l/נרtכנכייו •tבגיגי::ומהיל,כיוררטי •ססבכייווכ'ז::וטסקרימתנפיספסס l/טi:רקכר::וייוכ-tוכ'ככיניומסרמוגמ~טמ,נר~ jרמוכננירכררכrכ

 .יעקבעיון
ז:;יז:;סכןמ!:סכיסרגכרומע'ג:ינק'ו~מ i"כריומ S '"יככעכ כ:!מ,ירוסו rו:סחסלםד (' 5ינימססרככרס ,ס rסכיוסיכקסס rככיוססיסעכ!:ירס,פנין,ומר!:עתידסי

ימסיקמסוכפיממחרמיונק!:מ,נוfומומתמגירסיסרגוועומ~יכמחר!:יסרסכקרתfו ~יועי1Iסורס~עכיןגרן ~ Sםיכרמויגןע~ס rסכיוסירס Cיחמרי rמכקיתמ
C מממיתסכחורחוc ונכ(ןכי!'תחחיזסרקC מריגסגמיגמוc כfסמירכמותנככיוכגזרכC כסו 9רפוחנכ'מ'יסD ידחיחורפיסוסC מסיסc רוכתיסמסימיגמקורסמגירסס
ר'יכסכמfנרסרי eכיכקותחגרעגוסיסכיחורכ!:ונגגר Cס cמ'יכמכנריתיוכקסיסכח cגיוסירס Cכומר!:נכמירמכמיכו 5סרמ Cסומכחכיימסגס!:ככמנככיוכוגחרחויסיסכו

ס D סו::"יכקכחו:;ככךורfו'חכחמכירס::חיכסממיחףכיכקכוסיסכוחסגכוסכערךחכווי'כחרכנכיכמ~יגיך'סמרחכוח' Cגמ::יררנכ"ורנכפגנכוס Cגכיכ 5כסכרחויסז::י
מ!:דיסו~נכמיקימחכגכגמוכי p1tגפמזוקזק ר;: cחוזס"מfורדגייכקנכמיכזגרנכחיר Cיריג jי cרחכ :t:רובוס Cמעסיחירס Cגיגריכ ': Cמנכוfוגריכמכמייחיפניגיךימ
c פיכו 5 י::יכחיסחחחרין'כC יגנכסן:עס:כמיסירחיס י::;:ונt: ני!:יעחיךגךיכעינr גמסרונכייןכסנכגחיר::יך:יוחרכמc ינייחc פיחע"מחמחנג-כנמיכיקיס :!ימt: כנכמקסיס

C ייםכr ע'סr גנכעיקרמ"!:זיס :כעיכC רי:C נj מכימירD זמ:מע .\(נכחדגרייבק :יקיכינקכמ י::יC מר
יוסףעץ

 iכגיסמ l/כגך::וומכמוקמימגיגמרכיךחקכמ::ות l/ומטכסםסגימדר::וייוכז::ומךרטת ,וגןממרזוגיגמכרןfכחfכרניוג'פםfכנרזוגינמרןארמטר
::וימ::ומט::וס:יכנתנמימרכי::ונויחfככ I/ו'טנמיס,ירחיסנו::ויוטנחדכוחוקיטעתיךמי:יפרתמנחגיטחמרדמ::וורמודךרטדקחי,קיימיועני::ו

מיסיגז:יגידכונ::ו ו:: Sמנ'ך::וויחכמיס·נק~::ויסעכסיר::ונומרפעתיומי :ה) l/(יפוג'ו:יניוס::ותור::ונקננפעתיומיחדז:יוג',נידססיר::ונדמר
 :(יפוות)דכונ::ותחתרע::וסמסיננמיסככקרתרחדיחיונמיס כ:;רונוט::וי::ודגמכחרfוטוןמררו rנמט::ווגונך .::וית::ומעונרתטג::ואיתה
מ,יי",ךיפנ l/:חעיפרמכפכמגיק::ו,גייתוסמ::וענריות, Iמטגfכסאימחטנסדמ"כעי , 1Pג'ך::וייוגIבניסיIבנדרדגוימיס,וןמכfכזוכרס;מרמטון

כלוםאוצר

ה'ד Wהמרש'מ]נ
'פף .חנינוורבי

כקכושבתססו
 :עימ)

ייףסיד
 :פ'מנכ'ר Cא
 :ע'כיגגנני~סכ

 :ע'מ~מ rCקדו
 :וכ'מו:נכירב

'"8e_ 

נאוביםדחושי
~מכחןת wSכרממ
כיייתוםכימו

 'w ~ 1ו 1ככי jמכ
יחגנכמ.,ג::כ~ס
נכר,"נככסכנכעכ::י

C סס)c כחחר
c ',מנרj )כחוגך

געדיכדfנחגמחס
סכונןככיןעזיס

סעזיי, ~כק ~
:ירוחכייסדכקי!:ווכיס

חירכנכסרעריס
גמ Cג/;(חגחרגמו

D 'וככחוונג'יררנכ
!'קריכמ Cרר,חת
נכררי!(חכחדעיס
כמוינסורימירכס

c ספזייסמ~יI\ 1יכ 
דfנחס!:יקח cנכמ
וטןמגכ ceפ~מרם
:יעיי"י Iכמו Iירמ

 י:: Iוחןכו:;זגרט
r ככרריסכקיגוווכ

כחססיס::ייי Cכ
יחדנכס(סמfוסף

C געי' C וכfכממןר
כמדקכ~יכ Cותורס

רדפס (! cמסעדייכ

"8~ 

 iאיתאהנת
כנכחייrנחיסכמי

 :גז.גויחסוףגזfויו
) t: ", ט~נכימן( 

כןימ;זיתהר
~סורחס~יזמס :!' vמ

גגעי:מ c:יירחסמס
נכר 5ג~ח :rיזמס ~חף

זקכידת 5יס cככ"גחו
c ו:;נגפמקססיוגח

יכככמע :rמ .חי::י
נכר 5חיןיס Cכ

סמס Cוק .כרסידז
ער Sכס Iכמק~חיס

ממרימ,ןעירכר
ער Sג מכ:::זכורמס

יס Cככךככ,מנכ cמ
נכ'ס ;]יחחך .:יוח
סרגסגנכרגוי( Cמ"

ז::יענוג(ןחרגס

נגיסגיייכער 5
ער Sס Iוסרכרן
ימ C"כרופי'כעיכיר

רסיינומויחיגסן
גנכיזם:ררמסריין

כריס t ~רי::::יככיס
 ,ד~וכמנ וf,עזיין
 hגנב,מסריווח"ג
כקכ~ות ( Iגמ,ט

 Cמ' r'Dוע ,מוס \ :1

 tא'\"שדנyl tשר 40



יביבדףםוטחראושןפרקהמקנא
וע//גכוי'/וסוגיגיגמג!רכגיסוסססגיכסמכסוןססומפסועורגפיגרמסוכיססבגייןבגג//כוכ'סיגמוכ//מזרבגכגססחגמוגןכי\וחסכסוןדitרו qוח

ועח :tחנסססזגירירס N!כמר\סזגגרמזוג"מחככמסססיהסוג'מסיןrרfכותסכנימסנכריסותקח :~'וקוסכו::רריו"כסיכיגיהינו:יכרוסו:וו
םנס::רג!רונוכfכונו'יםומכונכימםסיסיוחזכמ"םיס tסמגנכסנסירס~חיכווכססוכמםסנס'מיוכ Pוינו'ס'ויוםבגגמ"םמססעי"יסומכ
וג':נכסוסיבכנןמוכיrכitכרסfכוןiרומחגססיחסוכססכירתר\ןס 11'ח~כעגחגגמסגכר :tכפיסכסיסעסכסירססiכחיכסוכריס

עוכרגו'רמססעכוגסקסמכיסעמך
גומחס 6רגתמבכ/וכ •וג/ועזכפסfככיסאלאאבידתולהםשחמויריםלצדייקםדייז

fכזורוfכרסוגכוסכיתרfכס :tגגגוfכrכסי (לי
מוכוגמכיוגiריימסכיחורגססםכוגואתזואבשבאומעהמשכרהםםשנותנ

נוכסחiרסיס tiגrככיסי tiםוונספרחנכ :שכרך)את
 ~נכגכספסור Pוfווכסנכוכרססכונוכרותאתאררואוחתהנביאהזפריםותכ/חשםמו

ח Pננ"גרמכסי"ר :tכוג"סרמססאהרואאחותטו)(שטותבידההתוף
 .גאוניםחדל'-בכס"כותגכוiו6בכגמך Pוfכככרזווכיואמרירבנארמעמרםרבאמרמשהאוחתולא
 "'כעזוסכfככנכסחו Pיוכגגסקססומ/ונכיל ] •/ול

ס" r וf,יfו< e 'עד"רג)וגייסכייסמכיסגונככגרfכמסמתנבאהתהשהמדמרבארמבחמוהאר
 ~:~~~ Cר ;~ע;גדיכfככיסכf6כזוככימחסמחגיגiרסאתשv.כשיעבזשתדלאמיעתידהואומרת ]~/עיבנרףאהרואוחתכשהיא
ס 511כל iונרג<ונכ~ו :tוכזסכבכיכגיממרס tiביר t:iחrכריחזירגס tiראשהעלונקשהאביהעמדוארההביתגלנתמלאמשהשנולדוכיוזישראל

קנ~ו ס::!ווגוננל " ,, .1 ,, .1 ,ל
וכנככנכדי'סfו~יוכת I (כ'i;ורס I (גו;וסכית I}Jכrכוכ tiינכ/עוטפחהמ)אביהעמדליאורשהטילוהווכיוןנבואתיךנתקיימהתנילהאמר

ונס Sנכממונסםגיססכrכ כrfם::ריiרסנסכנוrכ6סכוומחומאוחתוותתצבכ)שם(דכתיבוחייבוברואתיךחיכובתילחארמראשח
, , ,-, ' l ככומהססבגכיוכסמוכסגנכיחגג'~ I יונרס 11טויסוכר

 ת,ח·< :t~ס'נתסככמסמחוזנרר.מ<עסוכסותגןגר"םנכבכ :בבואתהבפוףיהאמהלידעלויעשהמהלדעה _
יIכלס Cכיקסו :tס"<חן-,לל

עככקכ'סנג<ס Cכםסוזגררכריסססעגיוכסכורוםו Pסי,רויעב)(כראשיתדכתיבמעיקראוכו"מ//שאביואתקבורזכהיוסףפיםקאשםמז
 ;:,:י; f סגס~~~~~יבכ.כיוכסגכרמוכסרכגכיכווכרגמןזסביתוכלוהדרונו'פרעהעבדיכל~ת.וויעלואבריאתלקבוריוסף

כנוד~כסילונוכניסוכרrרוקס tiנrכ 5כסיrכסוכזסרנריסואחיוהואמצרימהיוסףוישג(שם)דכתיבלבסוףומ"שאביווביתואחיויוסף
דומו I1 ',מכגומןו::סירנכססכהחוכסוכזסכנוחrכססוףנירנכללל •לל

ונןcנונ::מונפתמחסנסכיוfכרםסוטכוכסנכסכככומrכסראואשעדהתנחיוחנזרביאומאביואתקבוראתויםהעווכורדsר
 ;ר~~רתנו~~' ס~;;~rרםכ~rכוו'יגוגוסיססינ..יתגכררמתסכבודבהובהנובכבודושראוולבסוףכבודנחםבחנולאישראלשלבכבודו
 וי<::!,תו \Iו :1 ' \1 'גסועפח~בכוכרסובכ//גמחרrכככססגסמלמדאבהור'אמרלאטדלוישנרובוכיהאטדגזרעדויבאו )שם(דכתיב

 ;~;כ ס~~~~~':~'; .וג'~rכובכסןגיסגוגוחךר :ורו"קוג'בני(שם)שכאוארטלושמקיפיזזהכנורןיעקבשללארונוירתנםשהקיפוהו
כוממ~כוומו::סגככככנו~עוכיסרגכ;סור"סוכעשלכתרושראוכיוןיאולמלחמהכולםתנא •מטורהובניישמייאלובניעשו

, I ,. -,-גססז:כרןפרעסבככרילfנ;וכנכירןt 1 'גכו::כירמנוון 
כסס Iו~ס1כו::פמיסנחנו :וק"כבוןבכנריגכויבגכונככייסשבארונוותלאיםכתירהםכולםנטלויעקבשלבארונושתלוייוףס

 ;;ו,ז; l1f : ~~;'~כפגיססיכגו tiר~ייוגוג"גכורגסס :יעקבשלבארונונתלוכתריםוששהשלשיםתבא •יעקב
ג«IספקטיIכוכרמיןסמגכןג'נפרקרמוכרינןנ l/ומעויספדו

 :כ) :t:" t(דרוכ~כ!רסוסופrכגםסספונגכיסכפרקסגiרנוג,וכווכנגריןסגמגיככג!ריזוריווכבגחמrכחכסמסמכ;כררוכז~זסםפנבגוכסגיסרסייוגכררגיסמגכרין
 08 ~נגורןט'גהריס::רקיופס t:i vס/כ"יכ t:iיג.מ;פירfכססוכקיפומטרע//םגוכוקומעיס t:iגפרמיממ;רקרק-ים .וג'כטfנרכןיםנורןוכי :וק//כ

 ; t:iכסוכמונכיכן t:i;ממכמקומנמוכמכמערוכוקףכמינורןוסiרססמקיפוספכרנרבגכסנירןםסכקרוrכררומיןרורמיוי"כמטרכןםוכקיפין
t:i וסומבכ//םמפורסכנ"ו •גו';מכזומסגוכסשנאו :וק//ככרעור~נורןםוכקיפיסגונכגזנריסיןג.פוסוti כחוt כיבכקניקנרכמrסמגפכסכמבכו

כ//ןתנא :גו'וכספרססויספרוכחריסגרגתיכ(ו t:iרמבכטרמגפכסע"רוג'ס t:iוכרI'כגמריסס tAינסגטכווג/יוסףם;גזנרוםרמוגויוןגרגקוכו
פרקממרינןסמו P;!כירוקםסrכו ~י~רוכוכזרחרכי~זוםיכונכ//רפנכמיסכ'קרזווrpר\כנכןpמכגימגופיסרג//נםגזנכוכספרם/י'בכיין .ס/גרתיס

וכ'ןסוככןקורסססיוכסגוכרוווחוככגיסםוכ"סרקכסססיסרכמגרfכסנסגrכרי~סרחגוקנכfכר jו~ימ~ומrכנמכ;ממגסiרממכוףרג;rר'ק
כרמ~פירס//יו;ו;יגrכריססססגסהכןכמוכמסססמריןוככגי::ריו Pקטויסככיי:ג.מנמיכ·rpרי ...כfררק Yקנסויסכחנפרסמגוכ//סגיסרמכ

 : tבכ"גrכריססrככוככבכןמכגיטנסכמכrרווכמכו"סגהויסכ//וכג;;סג;ססיונירסקנכסרסיס

יוס:ן 'יד ,באמהרש"אי Iרש/

 .rכסרוfכחומגסםיiכסמהגנמ~שהיתה
מחוחסככיfכ~וסייגוס pמ,וגר;מ pעי

ריס Sנוכוכבכיקרfו'רחקרמיכ::רום"ש : 1מו::ר
רגrכיננכסוףטכמומיfכיוסףfוחימרונןי
:וכימrכושסכיסגוג ר;'~ווחחיו~מ
 :גורןמסןוכ.עסומיס iרטוףו pגfכרוך

 :יס 5וpסגגרו .רטfכגושסקיפי(
ריםבגנכfכגייfכס Pכי/וג •גתריסו/ל/

 :ע"מ r 'ייגי:«א
סרר \Iת:ח,מרכסכ
ונרסנ::מי·ונכי' :' I1ו'

וני~ ,'כIס Cו::כק"כ
 ~'וד:נ::"ומגקודמ,

כחטרעדכונכ:וכ
כס I1כתגיס;וין
ס"קיףכסחןכרינוח,

מסןכרגיין,"רגמיכ
(גכייןפיר :tטריו

 :יעי:ד)ע'ן

איתןאהנת
נספלו::כקנ::סונס

ליע Iתפ'נ!:יל
גכירכמינמכמ
גןמסי:יחמללנקס

נכר 5ג'גדו,ו::גסיי

עיון
!:וכ~רתיכי,ס ~'ס Iנמ,תמיי'ו 'כIונרככני~קיטדקימןכיכ Cפונעומ Cכונינקחככ

 ~יעכינקמי fI ~חככ,מפי~ויממיחנינכסודנרתינרב~',סככתיפכפמחיןחתי 5ונ
פספמחין~ו!:סיכדכ'קכפלו::,ונעמיד"נזדקקידיחכיידחמ,רסיריסגיונתכונירי

חנכיזומוחגיינכסרנלכנ I1ינק :tקודסככו"רינקחי~חחגנומפינוימוחחנינכסוגו'
 Cכק' :t~פיל :t,מפ .כ :tלfונכ~ועפסורמניכעמר : ~'וקכונררןמנכעומ cכמינ~ I1כממ
עכממופפומנ'וס I1ננוכדכמיגחסוףמתכקחסנכיחמסכנ::נמק"ונככ rכיfכנ::סעכחכ':י
מכוקימפר cממדס~ימכיעכיכנתוף I:jכסילכנןבככ lכידיסות :tייקי ס:! .... C,רפ I<ננכ
 ס,,~דס :tדק,ס :tמ .מלר~חח,תו,חת;נדמכיכוחיינו :לייחמ"עמ כh fiס'ריד

נכוממססיף~'דעתכ 5רtפיל Cממי-מח cי'ייחחיו ,,,מוחכ'יקייכמר cמיימלחמ,מונמ;כ
 :ננכינס rנונדחיקיכחנסונומ :t 'כIניגכ~דסיממ:;וננכוכן

וג~וכדלפרעכעכדיכ<חמווינכטמכיוחת~קכוריוסףויXככדתיכוננכיקרמשיס

יעקב
ד~כומוונלכ"מי I '~ככיכונמנייי Iקוו::ימת~כד~כךניחס .ווכייוכףכימ

לכי 5כככמנכסקיו I1מוגכודככוזוכ r Iח' :t~פיפרעכענייעונוככ I1זו I1כקנע(יימ,
ונ,מיגעונוק Cכת:כתנורכ I1ככענד,תג~ו:יעו:ונכונורפעכעכדיתח~סתנכיגנכן"קנולס

 מ~:!כזככר"'נכגדותו~מופחדכ!ימ'מ :tחניומת~קנירכ!סיוסףדקחונלו C'עכ
 :וקיכ Cוננ'"פירס pCננככדוכונמנכסקונו Sבכדכוחוני::!כ Cונ וf~~כיגמנכסק

ני Cכוונרפגס l 'סיסו::כומ~פייוסףונפגיכננעודככונרחס .יוסףג :tגר",וו::רמוכי~
גנניויקרח ' I1פיו' :tווסדלסונמס :Itונלסfומוכגכ~נולנחו :tעו~סככ~לנכנון

נכס :ctו~עו:ותכידוספק Cכ!כ'ונ~וכוח :tיי:גודככנכיל .rסו C l~לחיכקיח~חכמכניוסף
ו:נכס Cוכיריספק :tליס 5וונרפעסנגרס rרל'יומלח~חגפ~ככמ,י:גי:גח ,~מסייס
ח I"t: t~רונו .נכחו,מריסיי~חנא :וק'~קנייiוייענכ,~מ :tמוונות'כfנ :tנגדונסורס

 : Cנכ'דכיקפ'קף 1Pחיחמוכןכעיסיכחי Iעוכ" ' 11 " 11פנכונ'ססתי

יכיס Cוקכנכינול
ס Iמידנכס~מ

rנכוכ I1!:נמקכככ
ד:גליון Cח' :tו~פונ'

 ס~~ק'חינומיוכד
I כ!:ל-ועוד .יIמ

-----~ 

עץ .

פיע~ומף . ti "נכמענכיייןמ'ןפרקונזוום'פיfונט/'רכרמי'יסרמגיזו
נזויסזורגס~מסענריוזומן~נכימרס//כגמנכ l/נכ .מנכומזוכסנימסרעזוס
וכמכס!רPירנסוגומסנכנריוזונכןסזו::ויסמקפדמ\::יסמנכמחררננררפנכס

 :(יפ/וזו)נפו\::

 •נעשלאבעןח) 1מגרוחהם

יוסף
ומזוסכיכנמתסנכסיועס 6 ;,גנחתסכיטחיטנ .רחטס ;כiוטפחהמו

יס)ונכסלידע ~(יפ//זו)סנכ,טי1כטסו)ווחטנס .נומווססניזו\::זוזונככ)ו
כפי ס::\כנכיזוטסופופטיוכמכויעססנכסכדעתממ,דמכ//כ •גוכמזוסכסיף

 :(יפ/'זו)סוכנע

יצחקעיני
גיין .עדויניאי
יי I l<:גיליכיכחטי
ונ~מדלימחמי

כתריסו::כקיפיכו
ונקיפין :tס Iקגגו

ככניןויו:: .חטד~ו
~חטדסגמלס' jדמיו

חכו :tכונס :tונרמס
,חרכו,,תליכס

פסיקלנ::סומי Iלמ
יכ rl1ונך'ועכעוכס

לטדח"נ) '"ע(



ומוותפפיככסטחיכנכוכו I'ויחינכוסס ~/גומ"חבנכטומנופיסוכ"נכנכוכנכננכורסטסו~וסנכ\טווטןשסיסחיפןייון Jי'חוגגינדו;מפסר :ע'מנכעיוכ'ןא
 \~, t t" ו)-'עכורכונ

ךן';יכמ~ Jמככיומזררמ;יפומככומזריססקיחכי Ciסעמיססחיכמכ~קרחוס Ciסעוגמוסעכיוכווfכגיכגגויגוסנכסוגוררםוiפ .tAץרורבויבוי; :עי"ג S 'וח~'ן
 :ס t:iקכרו~גמ Ciמעגכ·:וקאג"ו~יווסףג Ciוגחרו~סגוו~מי\סמגגגססוח Ciוגנכרrרו'ס t:iססוסיס t:iג::יגכיכמיחחסומגגיסריס tגמרגגחעח~כמיכיסרכfייכיג
חק Sירמו",!::ימ .וונומfורכעמגממחוקממיכס tוכס tמוכעקרימאםרקfכרfו •וכןנוח Vמרכעוכ/מוכעקויחםםרא :קוווגכוגיסיס-,נסגfויוכו'ייו:כ"'י .rנו ,

חכמורממכמסומרעסו,"כחיסגמווכפווסככמיסגמ"חיגח Ciויזכ Ciרפר ~,~ גר;"~,, ;;~,;
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 •זביתני' :גמסממקגוזכיוטמסמדתמרמאיה)(כארוסיתלהוארממעכבומואעשומרנעtכיiומע t:iיסורפסריכ..ר1גכיסכרעחורכחעו:ו
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יחישם •ספרארמאאשפרארמתאשפרארטהנוחזוחהשהאפח I.מסרסבזגרכממוכיי~וסבכרספרסי~סמ":יוחדגם
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ו rמניס •ס rכסכמונככסס rקייםעלועמדמשההלךמימיושיתברכוכדיהנדר,
כטנחויסיכופטמכמג'נמממפוומטשנשבעעתהגיעיוסףיוסףארמהנילוסשפת

כמס'ס~מrוכזסוכrכינמנגי ~ rכגמ'נ jלל 11
ס rכוכמיככןיס'סכמס rבגמ'כ . Iכמ,השבועהוהגיעהישראלאתגאוההקב

!כרבכסי rIכמסמכמרמי I Iמגס Iסמכסמrועצמךאתרמאהאתהאםישראלאתשהשבעת
וס'ןטכמוטבומכrו tiV'וסממכור rצףמידמשבועתךמנוקיםאנוהירלאוואםמוטב
ט Iממונכווי" 1\1וסיס-כמכון Iכמ frס rן Iומי U'שדצףברזלהיאךתתמהואליוףסשלארונו
~רכיומנכטומגניוגומו Iיכמטוממהברזלואתהר\רהמחילהחאדויהיו)(סיבכתיב

j j -'1 j I j נמטכמונמfמחמI מטווונממקוסגמן
 ~ Iכק Iמ\עסגמואי :נכמןמח'ן Iומוהואארניאההויארמויצעקהמיםאלנפל

ס tiכמסומכ Iמו Iכסמן Iסכגומו .מססדבריםוהלאהנרזלויצףשמהוישלךווג'שאול
ו rtiרכמ Iגוככרו"ימכוכסiכבכסקואליהואליהןשלתלמידואלישעומהק//ו

כמכומססג:רעסקכמומסכסכועסמשה[מפני]פמניוהרבזלצףמשהשלתלמידו
מגנכמ "ו"והכתיבמ:רעסק'ס:ססו I ~לרילאי /1י
רנכמככנכוגומס tiמסנטפוכמחוניםמשבק-רנטאורמנתז.רבועאכנורב
ממונכסכיווס\טומנג~סכמנכסי\שלקנרניטעלועמדמשההלךקבורהיה

ס Iכמימבכסקי~ווכמ Iמ:ותורין Iסה /Iכדi'ידוששנשבעעתהגיעיוסףארממלכים
סווכ)כ Iממסססגטפרכמחר •סרמכ Iשהשבעתשביעהוהגיעהישראלאתלגאול
כג~סג'מומן Iוסו Iכגס Iכס Iממבכקסראםמוטבעצמךאתרטאהאםאתהישראלאת
ו~ג:ר'.נס Iככסמנכסקנכססמו tiממל

מגממונו'גגזי~~יוסף Iגכגו I ~ Iונטגס'זtעהבאותהמשבועתךמנוקיםאנוהריאו
 :עניסס ~ I ~ג Iךזיכקכוו~וכנחנiכסאצלווהביואמשהנטלויוףסשלארונונןדעןע")

ט'מנכסקוכוי<.'חוננככנכסו Iכג .אמרוארונוהיהבמדברישראלשהיונים tttאותזוכל
יוiכרס Iכמרוגכבירי :וגכ~'סרfכ~כו.זהעםזהמהלכיןtעכינהשלוארוןיוסףשל
גנכורגנכגמסמוכרוסרfככו .סמ.נמובכטשתישלטיבןמהאומריםושביםעובריםוחוי

מססוככסנכrוקסכו"יימוק"ס i:'Itiמיי
 :ס Iנככקטגיוiכוס Iכנרוגכגורוככיושלואחדתמשלאחדאמרוהללוארונות
נז)(כיםfכימ'[גרגמיג]גככו~ינושנםשכינהעםלהלךמתשלדרכווכיארמושכינה
וטסטכמסויכמזיכיוומעוכקגזי~ו tiיו •בןהשכתיבמה[כל]זהקייםע"נ]יב[דףאמרו

רגמיכוסיfכנכי\סנו Iמויומןס Iוונכסיוביהמיעסiכידייולאמשחביהאיעסיiכלאואי
fכמסכוגןממרגו' י:: rמגiכבכו tiסמ'מנכר Iיו Iיי Iל
בכגונסגנ.כIכו Pמגק Iמככ fIכrרfכiכמומראשריוסףעצמותואתכד)יהישע(והכתיבישרא
בככמס'קיס- rממיגס mמiכ rסPסחוiגמןכשכםקנרונזסצריםישראלבניהעלו
כמח'סע cכמכ'סיfנ )*לאבניוישראלכיהאיסעקולאאיותו
ככודולודגיוחארטולנחלהיוסףלכניויהיו(שם)והתכיבביהמיעסקיהוו

 •מבקטניםיורתבגדוליםנבודולוהניוחו]ארמו Ti[ומבמועטיםיורתברמובים
גנבודן,משכםחנינא]ברחמאר /Iנא(אמרו)כשכםשנאמאיכשבםבקברו

כטכועמ'וסףגונכמ tiמג~ .גו'כ"ס \jיטנטגע~עתגב\עווסףיא~,
;מכוססס'גטכעגמטונו'י~נכ;סנו'וסף Iככfכי Iוננכניןגנכ"ט ~"כק~

וג'גףגףכ rגרמן Iסמממסואל :גו'יטרמככגיממיוסףו'סגעגו'
יג.!:יסס~יוסמ!כורסמס::י Iנכוכ'מוי ..-סירכיסס'גסי •מפגיוכ rנסר

מגומו Iכ,מ"סיו'ו 5עי"ימכוןכוגוט
 ; rטנסוי<.סס rמכ;סוףס Iוכקו'עמ

גגומס ~"כ iAיט;טויכו ~ Iסגמף 5
כיiכמככ~מגמעפ'/גממוונכ'"מנכנ'ט

ן Iכ ..;tטיכעכז-מרכמבכטסרמ;'טנכמ Iרונכ
וגמ"סכגסכ rסכרףSס Iסממכנכסז
סגבקברניט :וק'ןכבכטס Iרמיו Iרכון
כויiכ Iסרככימינג.וון!כיוס .כו'ס Iמכג
וגמ~כסמךוכומס tiו Iי~מגגיסטנ
~ I ~ מייט~יורעII טכער ,\יr רנכזע

ס'וגו'ס Iטנמומסוכל :עג'/גרנכ 5נכע
רנסכ Iכבכ,מכוג,כר •כו'כ'מוווגiכ

עמסססס ו'~כןכ'ס tiVסכמרכווiכסמר
סככיסכממגסו IססכמFככמכמרכר
כוגמבכסקטכמוסף Iסכמוכוומסמן/כ

יןוכנויתכמחגסס Iט~מט~מנמ
ס I ~כפוק ( I"נרגו Iגרממוגיגס tiגנכחג~

 •וג'מן'ס,כס rקיים :יקן/כנכן'סוכטכ
כממ I ",כמ!כורסמו rנfכר::י Iרס'ןמ!כ"
כמנו'iכסגמכמסךנרומן Iגכוגןוג'

רגכ'ייכנככ'ן;נו'מחין Iוחגו'קמוס
ס tiיכ tiזי~ךכוומכנכטימטגמוכמס

כגוזיומ~גמונ Yמיגו Iר~וסף Iךק\\ס
נסטסחטכונכורסרכוומומ tiעטסס

r ::סכמג יr כמורסמגמסרכרומכעסומ,ר
גמס Iווסף Iוכfכrכיןמiכrכסגfככfכרס"גו
מסכrכסמiכסנו'iכר,סכמנוןוfוrכס

ממ'ו .ממ'וסףוי'כגכנוןממ'ן Iוחנו'
טימכ Iמט~ ~ Iכנכסקכמואי :וק"כנו'
ךמוכייגןוכמיסומיז~כנגכמוי~ •כו'
ייס S "מ Iככ'גמנכסקוטוכמ Iטג'נ Iגע

פרין Iומממס~רקכוגמעקסגמוג,ן
סכמ ,,'י' " rסגס tiכסקנרו"וקרממסfכ'

ריימ JIכבכויןןכסג'סגמ'יi:רז Iכבכמ tiנ
ס Iר Iורמונו'ככס::יויקחכ Iוגמס Iכוככר

טומנ Iגנכוגמנכסקוטגממסגמכימ
ס Iמוכעמוחומכגככיזסטנר\נ.סקו.כפי

ti ~נti ~ I גרממויגןנוממבכקסמט~ס
rכקסי " rכ'ססס Iסרכממר"ומכ'נכי

מiכבכiכקיסווכfכ'סרמכ Iגור Iספס Iכ
ככמורמססגוגמבכסקיככי,'ון 'ו,ס Iנניוכ,כירוכורסג'מומ'גמגמ Iממרטבכממסמסומסג'נסכסוקנרוסונ'ססמבכסקו ,"כrמiגמס Iנכ

ומג t:i 'טנקי ,,~גמגו'ס Iכניוגכגויוכוחו Iר"גככטנכסמנכיקימככחורס tiנכ ~ Iכממבכסק::יוסגמ Iמסו Iונככנרוכ'סכןכומו Iסגס Iנרוגרס"גו
 ~ tiמטמממחימירמבכיקוממפי'ז~מ(כנכסרקממוגו'גוכווכיוגגורוגו::יכיזיוווכי~וג Iננכגומנכרז~ Iגוס tiמנמומי .קוfכ Iנכנככומנiכ\יעסק

 iכ'כוממנכסקס Iסנגגךסמ tiמנכ t:iרנככמ~סמטמ'/גיטרמג Iכגכג" Iגמיס" t:iכי~מהנכסקיו I::> Iורמוסף I Iכגרמףמסוסופfכטוגןבכסו
ט!כרס'''יפ..סוטו Iכ!כ .כו'וכסגסנגכוסונכסכסוכןכסכסמ/ןש :ורו"ק י:: rlכמסוסכמומ'כ'ססכק'סוווכמכע'ככנכ"סכמרכווכיןכמגויס

חרין/~ . .יעקבעיין
יימר,בודוגימביםסיימרימנכר ;cגריכוכסגגכזימעסק cכיוסףסכימוגכיוכ":::fומיי :עכמימיועגגככמקרוזכfור)וכ :i 'כבדננכIIסס cממקרימימכרנסמיןמ::סעיי
fכע!כיקג)ווfו' 9יוסגעכי(זיג " Cפירוג(כווט .rכמני"סוכנכודמנ"רייעומנמגכיסמימידיעכומ C~עסי)וזיוכרמימיכמfו " cמרכגביומעיב .ף 5נרזכסימןזוממ"ואל
 :ג'ןקגfוןמי Cו::פירגמו l 'גסויקנןררסומוגו'ס cמכיסגריסיוfורמי cכ"וב'גכוןפנכמיסגמסירוע(ס Cכנכ Cו::ריח(וכסומ :Jגעגיסיוחי

C וסfגמיוסףו::כמרכווירt סוב'רC מ 9סויסנביc וfנרז(כסיןמגי"CP ננכמוסS ינו_ -
מנממפיסכמרכ~ " :tפר .ננססכ :tמכננירוואליהו :(סררך;!ענע'סנרימכ,נןוססגססריוגו'מrברויסיכמינו::סריקממרכוסונסןכסכעrב(רי(ע:ום tמערכס

 : tמממכמידוסיסמכ,סווספ(חסדיונמעג'ככמנ,כוכמרוס cמכ cמורזוו .
וכIומכגיסכ :Iמרוכומ"רנ"טס::ייייכיוןכומרר Cחפיו :I"כמטכ"יכמסכףמידכעיגגדקחרמף Cייטכfוריכיכזדנכזנכמירב"גייכfוקfומרזכמיוסף·כמכ fcורוט(זרעזעטעסבאותה

ו::כזזע~פכנו'כזרעזעע" ;Cנהומ"(קן; ""כמרוןמומיעכפעסנחומי ,,::מיניוכנחחי'ייוכףכ :Iמריכומזזעזעסי"כfכמףגיfוfוי Cימ;ןרנעריוכזמ,ממ)ויז"ו " cמיורע "',,
מכמועייממטמ,כומfו l\מימ,טגזס::כזונמ"ז"קייס"::יניגיכ" Cי«מכ" ',,,,ימיוייע"fוממ."כמ"ככיהריכיממי cנ:כנןעיהמ :ס C "נירח" Cעד סע:::כמומ"זמן

 :עייכגויסבממכסמומרממרוכמfופ'וזףמיס Cנפכי"כק:סזיונכנקןכפומ Cבכ' " Cדpונעכ"רנימ::ממק'בדףסןכ::fופ'ככזווגיתרממריכן וf"עכיס ;Cסמרפוגמ'טסמית
ג'fו :t "סניז"מ :1נ:;:נמסיכב::כסקכרו :tרמס·ריו Pרממימ' Cמ"רוגזוב .וכו'כנככו :tרוfיוסףעכמומ·וממוכגמיבביסמקנכסקיכווגמרfוכ C' "tמיכ"עזביקכfו Iאו

גגמכרןןמ,מידכקנוו";נמימ'מחגסנוס(::כfכמימי 5~כס i:יעקננומ :tנוספרינזס Cסרג'ר'סמומרכיפסבסכזכנ cכ' C 'מ :t 'עסניוסעמ Cכסיסמכריסיכיממנ;:עח
' :i )ר 1נ<ןס~'כיוכיחררחIיוכעכנגוC נמכריס'מח 5 'נ::עמףC )ננפסיי'סיוכמזסניI ·קסכ'סכססס!:כעיחסכיוסC יסףסוסבג'מח<::מוכיכוכ'ן:ייו:iו;סנחןכc כ.מt כפי[מן]סt: גכ' C רמכ

רגמיכוכמ .גנכרסומשכם :נככומ'קחכנחגסנזקיי 1כנ~יי~רימויכ:ויסננססנככנמוהוי'יכ C 'סכקחוסכ'ו:וכפםיריוסף:בככמוהנג~ססבכסקסעסנfוןי~fויגככיוסעסקן
נקר)ו

 •בעויאגען .נעריהרטזיך )וfןרגםיתםה



יבדףסוטהראשוןפרקהמקנא
כזויכויבכקבטנק!':ממססכסר~'יגוכו'מזורסכסגוגממיומגיכזוומטרמומגגגיגוככקסרומיגסגגכסמומירססמעתיכיגוכמזויס

כוגתןס ll:iמגמ ....בגכויכס I:iרמגעגיממיכ..מגיסעייונמגמוכקסרו.ויקחכתיכוסמיסרמג'כגיחעלו :מכגגויכממסגי",יתוי\מוורין
בו'.בכנוכותומתוכתוככו'מססויקח :ג"וקס I:iוII:i 1גפרכסגיקכרגחגס!:iסוכיסוכן •וכנרוגתומותומוריריואף :רמג I:iוסמריתוגממםס

סי~וכם~lכסג"~רככוכבכ tiרוכבכמויוסףבכגננותממ ~ tiמרויקחי"כ :~יירןכנכנרמת I:i ~ tiכמגמגסכומכמגמכומרומיגוגמrגזויג
כקמןכיככיגזוטג::י 'ממומסכככ ~ tiבכי~iרזויכי\,מ ti •ונו' ~רו~'ויירדכתיב

מתונכרכמינקימ '...כfיכנוכטכנפיקכתיבאהרדייראימשו •אבידהנחזירולשכסוכמונו'נכבכמ~כסממייוסף רi, 5נ~
רמסמעני'~גימטייוסףמומ 5בכיי Iיטגממיכמ"ו·,,ימ 5בכייסף:נקראכמי

וס tiמיק~יייוכס I:iבכגגרקמרבכגייתוהשבעכוףסעמועצומתאתמשהקחו)שסותיג(מי:ובכירוכוכזסבכנמותימתוגנ:גיתס
כוכרס I:iוכיבכגfכגמקרויסו'י 5מסרמיןהעלואשריוסףעצמותואתונתיבווג'השביע •מנרוגתןפרבכ'יענגיגי 5משדן,ריד

'יי'י i:1'י tiוכ ?Iנ tiכגסתוכסיפר I:iנסבר'חמאר"אבשכםקברוממצריםישראלבני :כפתיוירבכוגמו~סנמסיסrגfכפתי I:iג
כר\ tiרימג I:i 'וכנגמיבכגיוגיג'י ?I~מגו~וגרמוארחובאגרטודברולאהעושהכלנחינא :יפיווכמיןוכי rכנ t:iגוכ •לעצמו

כקיזוחכמrכגמ~"גוס rנ'"סוסגיסעשאוכאלושגרמו][עלהתכובעליומעלהפרע
יו..וימג t:i 'טגגייס 5נכמיוסףטגמיכוו •יייי ,ילל ,
בכסגיי'ימגגמנריסגיזתוס I:iוכגי'יכקי I:iרדואההבעתהו )יחכראשיח(דכתיבתומנדואותומורייוזאףאורמעזראר

מכמגי'יכקי I:i'ייורגמ!:iסגיסכוכ'שנאיובניואשתוקונראףארמנחמניברששאלרבי •אחיומאתיהורה
גכיייוגו ?Iסגיייסףג I:iככיריוכסיס :ואונןערויתמ )שם(וכתיביהודהאשתשועבתותתמ )שם(

כיוןוכס t:iבכגפיי I:iגקימוכ'כנרוגוסשלאמפניבחייועצמותיוסףנקראמהמפנירכארמיהודהרבאמרשםנ
ס rנו~ןכנכסוקכיו~ו~ 5~וכננכיור~סחמי)(ולאאבינועררך )סרשס(ליהארמירמאאריובכבורטחה
, -I .,-כ~תגגימרנרנג'גיfרסייגונכייןסו

 :וק"גנסגסגוטנכסי~קכורסיכ-מ[חמא](יוסי) Iרואיתימארבאמריהודהוא"ר •מיריולאלרייאמרולא
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כימס:רמחרנכיענכסגיוכיססכיסממחמ Iבוחנניאמחיא Iבאלעזר iיגמrכיבבככיןמפויסמוספומוכפסקי
ו:ריכגי! 'ג~גימטמחרומועסמחראתחוכלאבניםאות!עלעמרונחינא~ככימיו iמחכריססכימיערסמסטמבכiרי
סמיעמקרמגחוחק Sיורכיכמככסוןרמדליטעונאמ)דכלוגמיריסאהמ'משוישיערוהערמוונככווחקוריןסמוכמטנכחכומחר
סגיומחכסררנכווכיסרפסיטממכמכיסללכררעכ~מיטעגכומגורגמיכויסיוכ
םסוגכוסכסמוגחכוגכויסוסעכסכיסומכאןהואידiפעוניהתאתיכתפיהאינישספירו:וסמ)כגגוסגכסיחחפסריממrכר

מררטכחומס,מטוכ,ממכיחג:יווישאוהויג)(במדברשנאוטלאשכולמחשבאתהיירעחיכיכככועונגחמרנכמ ;tנכמקממר
ממימrכרמוטרכמוסוכגוכרוכ~יחוitןבמוטשנארמממשמע(ונח~א)בשניםנומטוכב'קגיסכ'כוטיטפירוטטכםכיס

מרסכבי 'כrככויןיורבכיוסייוגגמקימכשניםתוולומהבשניםשהואיורעאינימרגמיבעייו 5מיכחגנכימרסכבי
מועומרנומיגיסטמעיכוחגמגמסמוששני(מלמריצחקרביאדממוטותבשניסיומחוכריסמועומפכ'מכמויטfכוס

רסכי Pכחםוכעיחק sירכיומת)כרסורמטיסרומחר,גכסיטקגיסככ'גוו)כ
 :מוסומונגי)כחר"כםס;:ריומםו)כותכיצדהאדטורטניןטורטניאטןרטניהיו)מוטותחור;:ר"כווכססחחרגטמרמסוכגג
מסגוגכסכימ ,ס Sעכמומססיושלא •אשכולנשאושומנהאודמ)אתה(נמצאעכרוכחנייתן :וקווגמועומגכ'

כמגוו"כרבכסטסמינכיסזכסמטכוסיהושעתאנהנשאואחררמו!נשאאחר(שנים)'מסמבכוכוס rחחרכזסימכןוטגרכרי
יוסביסגווכסוניסומיסספייכפסכומיאבעו'א )טעמא(מאיבלוםנשאולאובלבמגמפכינידגחרבכברו<יטכחוכסמי

רבי:לדבריובכוסיסוגכוייסמטוכיס I'"!יצחורביאמירבנהפליגי •עצהנאותהחיושלאואבעו'ארהשיבימשום , ~ I יווכמגמסמיסנכסוגחסמנכר .י~ורס
עכרו'חכ"מוררךמחגיסס:גמורןמיכיןכרואלעזררןלדכריעכרוכחנייתזעוונ]לדנדףיהודהרולרכריארמחדנפחא

ר"-גייחרעכרומrכגיתסרוחכגגכיררןשמעון
 iממרסכסטטין...ח Sכמחיטמחרחיםבככרוזסחחרס rכמיכמחותוככניומררממי •כרווטרןומולדברי :ככיכיו'ווכמכחנכסכרסמורןססכח

ותספות
נביבכגסמם"ככומוככrכככיסוסייגוסככוכיריסני tiניחו vכסמיסור 5כויגיס rמfככ tiקכסיוןבכפוןדעורעניר'וrכפי' •רעורעכיטוויעכיטורטני

סחחרס 5מקכ:ונרמונח S"יייר-..מטמזסס S~קככןמחרמיטכמןו:ומםוכגסמסורגיסמוריס .Dיס Sכקכחככיסמועומכוחכוחכניס
זסכרמטמיטמסופחוrכיומועומסגיסנכוןכותממגומוןכגגועכ )*כחגכיסגומווסמס"גכrככגיסורגיס pסמסעמוריסכרמסמיעומםגימו Sגמ

מו Sגוכמגסיססגימומןןכועגיססיומוןכוrכר'וכמכוווכועמוןככוגסנכמוריסכרמםייג.תכויסוכיעומסגיברמםימוןכותרומו 5ז;:רגוככרמםווכוןכ
ררכירעמיסעכגמעסחחרחיטמrכרמיםגמיכירוסגמימועומגכגומוטוממועומג,ומר"וועורעגיפירוטוזסס)כםוכ,מתסוכגי!סנגוגס

גיפכיסכטכווממומררובכקיכמיריגרבכמיסבככגכיסוככוטמיוריומכיסכממכיסמרכככסכםfנוכגטמכוססיור tiבכטכיססוריכויכסווכמחומררויטמבכח;
 :עויעריןועירעריעורעריןדי'וככר:.כמיסכככעירעריןמבכfככ tיררכירככמי~נכגגגיסוכוטחיורוככויסכממכיססנככרסכfכטוכג rעו'סיווfכרבנכסבכסייס

 .גוי ז:: 5:רקמןfומרמיןככמכוכו Cי ~' :Cרגי' )*
יעקבעיון

!:ניםנ!:חיגו{ cכמרכ"נןנן:;מוכי"נרכ{ ~יוסרייןס l/מן:;רמו{קנרמכfומרכו~ cומכיריןIIכרסקממר{כגי .כנפניכסכfורזיו!:כיממו Cמור' :eכנכמע(עונריסממסכן
c רכנומןממנכומ'מ'ג~וכנכן:;רככטניסנמורכוי::מוכויקרמכפן:;רכיככרחיממגפן~ומנמי~~מוקודסנכןמנ"'ייניכ{וכן{מנכ::כקןרסמכמיימסJ כרכקןכןוכמI 

ררמ Cרמעגיפגממני'מ,מחוגכיג .r~יקמן:;יכי(מכנ:יןמומ Pרר cסמרכנוניסוכ'ממניס :רחוכןוגניגרגנינמנמיכמוכנרפ'נקרו!:ין
כנ!:וסאיאנע :ם cנכ"ןממניס cממרנכי;מןו::זמ,וכרכיכןכמגיררטמווכרכןנ::ז cמוס Cכ'וכגןמ:מסקכ cוכערס cכנככ,טסוחקררעמדוגכומר .חנכיסמימןע~עמרי

יסון:;עכעכרכמגךכזכי 5ג l/מרניס cמגר~::זמנן:;יסוככס Cנמרחיירפס Cכנסכפיכי, C'רחממכ::זמ Cנממרשנים :;רכמחנייימי Cגרוכמוכרינןכ'ררוכמ Cגס :Iכ cעיפ
 :כי( qרכעי~ Cר,וכ'מי c,וכרס 1 " '1 •נככרר 1כחניח : ז:: 5עו I1נfורסיי מ(::זמז::וסרגכ,רמרכיסוס'ממכיססן;:כקמימ,ממכך{מ cכי~קרעמכממ~יסוזכי.נמכמלמרןמ ::rכרממר

יוסףעז
מע cמחרמיויטמו::יודממסfודסנגינטגיטתומיוועfויגיבמיטויטמותווממ~מ~פרסfוין .בסגיסט::יוfויוועחיגיבמוטסגממרםמשמעעח

פייו, Iרסעי' .דעורטגיוטורטגיטןרטני :(מורחי)טכיסרכיסדמיעוטמרטד:ומ .טגיסמומוסגיטמיסמוטוגרךמדסכגינכ'מסמענמרט
דיוי::ימסנרמ~ומרrוק S 'רני ' Sמ::יו'יכממוטומנטגידנסגיסורrבמכמןמ,ככמועכ::זמוטמrודככסגיסמיס:וכפר"סכמג'ינמחדמפינוסיסמ::יוfופסר
בגינטגיבמו~ויטמי::יימסמעדקרמדפטטי::ומ!בוסמס"~כטנרטטמכו::וטכממרממrבמעפיריטומנמ .~ועrורומיןי::יוכךוגנווממתממונוות~רי

מדס
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ז

לדדףסוטהשביעיפרקנאמריםאלו רמך,ש"אשר"י

 Pיג Pכירוט~נכי P וr,מ,רט',ופי'כחונכטכנ P~יררןכככסכרrו :ג"גכככ~ין~יו Pג"חרסקינמ,"יסככטסונככרוrטכייrון,מיגגככור
ככרגrויגנכ~נגיס ,,~גrויכ~מ"ריגמ Pכנכרנר P~ייסנכוכגג p!'כנוגrוגמונרוזקנ'ס iPסנרומר :tכ:ירסנכןקגסי~סוסרנ~קגיס'םים
נכרגמינמ:יגגיס~יוגקורסמ"רוחיגמיסבכוקימוכגמסרגמס ;cסמגומומריסיס..רמ, ;c 'כfכגמומווס Sממיכימכילרעתך' :סמיס

גיררןגסככגסוגמןסמוספומקו iסרקמסורבכסממכוח'גגג qממס :ירובכגמבכגגיfככיומניונו'גגגסמגיוחקוכוןמ)(רכויסגרגמיכ
גמסמסמן Sבכנכו Sמ Sוזסג sמזס " ;C;נכpסכ"סfגסגגונכיווג"מרס ;C ,כלום

ביירןבכמרומגיימןגריומגמגןממבכךלד'ביזאמדוחדעברווהארחבוהשמעוןרנרגבכוס!רנווtכנכר ~,~גגוסוו~
ט~!רג~נטנכ;:וגיררןוגנסע"רו pג"ג pעברוכחנייתןכך"שאלעזךלרכיכיןיהודהטגלבושהת :rוקג~גירינכ!כטסוופ
 ~' Pרז~ין pרנכאטנכג/וגגר'יסוטנכ •לייל" ~ "ייינ;:ו] pסנמו!רס(רfנהס)יסרמג'מרז

גרגסטככעוrכ!ר pרנעפסגססיר;:ונרנכי •םקסמםמקאדםסמ(מיהו)בכגסאל :~רנגיססיגומחמג~ססמגו
;:ויווג~יסריוססבכומ,ממסמכמ,סרישכסרכריג)[ארמ(ויתורולראנשיםשלחשםער:שסרתכרווסיורבכיןמכו:יfכןכיריוכ

ומסנכיבכיןנכקונכומכגנכ::וכיירןבכונכריןאדםוכילעדתךלךשלחלקיש]סקכ"::ו]ג ;cכוכמו ;Cובכס::וגסימסרכויו'
ס ;Cיבג.וכוגוגפבכנכיסגמ::וסמכמ,סוייטב )א(דכריסדכתיכהיינולעצמודעחלקנוררכרמ,

כז::וכר"ס~!רוס'ומ"ס ,סומע;:ויסללל
בכגככיגרפ"חורו p ~'ו:;י Iוכז~חר pתאנוויחפרו )(שס •המקוםנעיניאובעיניקישרישארמהדרנבעיני
 Iרגנכג"נ Iגוככגגן Pר~ככיגחוירוחכלבושתהאלאנחכוונולארמגליםיוחנן)(א"ראבארנחייארביארמהארץ

 כ"'יפ"מבכגוכסףרקמככיככיגומ pמהלבנהוחפרה )כד(ישעיחהחםוכתיבהארץאתלנוויחפרוהכאכתינא"ישל
יכי pגרבכ ס,"~קגומ '''כבסייוכמיגא"רזכורכזשד.כעראוכזלמטהשמותםואלהיג)ככסדכר •החמהונושה
~מוס'גמכוובכורסמנכוןכי'מגנכזיואנונקראומעשיהםשםעלרמגליםמאבותינוכידינוממורחזהדכריצחק

ס~רכימבכ"פוג'קגרfכסמ"סכר"סללללל
ועוגיןגנרסיןס;:ויוגמןמכגוכ'יררבגהקב"השמעשיואשסותתסורמיכאכןסתוראחדאאכידינוהעא

 "'רכרכריגרסמס ' Pנסייגרנכג",וכ'מיגאל
י"רכרנרי p~נירס~פייןכמי1כ i:!וכ P 'ו:;גוח!רוכס i:!ר!ר i:!רכfכ"כקוסימגןו"י ניגii:!גמכככ~קס;:ומנגרסיןגכסיויי\.ר~גיכירבסנוכסןגרבכס
נכגמסרבסבכסוס ;Cח,מרו'" ,"'קגיסס::ונכיסירונכססרכומנכ"פיימס ;Cקווכנכיקו '-כנ;cגגו"'גככין ;Cכנרסיוגמר::וככיסק"ככגמוומכןגככס
כרסומככסרfכיומרקגסיס ;Cקגמרמדקגגרמככויכןככסרומסמיסכקגוממיגוקיכו Sרבכמרסכככןיומוקגיסמיבכיוfגין ;cכרסוחיסקגיססבכיססווכ
pסכ"סרנכמכזססי::ורגמרו"גגפוסוכרמסרמוקוסומפוס'''נכיין ,וכ'כורימרסוגיגרנכמוגרלשח :ק Wורוכבכ"מקגס~ומססי' Pנמי'מיי\.

ס'מסימרז i:!גמ" , Hמגוסנירי~כורמס"גוגנכומורבכחגקגוכוריוגיכרtכסג i:!ממררונגוגtכ:ימיגוג;:וסו;:וי;:וערג;:ו Pט~יבג~י;:ונכרסככסיר
p וגיוןכז;:ו;:ורמכ"ןסמריןכוכרוגו'חומ;:ורורטג;:ויוrייסררבכi:l ~,~ כנכגחככותבסגי~רכריסותכון""גריוהרססמןכחוככ~"רגגיסנטגרמגןגס

גגכוססחגסיסג'יiגוטנככטנימו!י ו:;"ק;:וכס;:וכיסוגז~~!רטובכ;:ו Iרג;:וג"גמככ~מכוןסווכ ;C "גוכמ Sקסןככבכגפיס';:וגס~וע!רגססססיסמגו
כמטיסכ'גסגזוc;נכסנכסpסכiג"ס;:וגיסגמןונסגיגכסכומ;:ווכסגןירבכו ;Cוקמו!רןסגמווגמ::ומוזנכגרנסימו Sיווגמריקיס Sגככו~ומזר\ ;Cופכמס
וייטכמבכרג l/ונכסרנכסזוגוכהסfכמידנכגמומס::ורנכסמסעוכססמסגירנכמגמגגוכוכמססיס;מיסרמגמכגסכיסוכינכועמכסיסרווכגוסגוס"כמגמס
גסקכ"ס"ממיוכסגמ"ונכסגכומסונכ"פי l/מגכוסהוגכמססגגגגככיומס '"כיגרעהיוגמסרנכסגוגהסירנכ!רסגמגרנכהוסגמ ~'/כק~ג/ומ'וכם;:וכנכיכי

!:i המכו!ריוגוכןכ~ממרמיטמזררמיטמ/'ג ו:;ז,גו;:וממיןכמגיוכטגןכוכויטמוכרבגגונטנוממ;:וסוטכטטכןכגגרורגחןכוכסחוז~יח!:i גוזכ
חתגגוויחפרר;:וגחכתיב :רק"גוטבג i:lיכטניחותגמרגטויסחגטיסבג'וקרבכתיגןרנחכ~סכןכ Pוגטיחגגרבגתגפי;:ויירכנר'גטיחגג

 :רק"ג Iנו~כנג~רמפי~גנכובוט~ככנסרןו~ו Pריגוטגמת Pכפוךגחיכויתרווב"קוסוימפרורבויסבפרט!רנגתרביג" i:!וכרגו"מסרז
מוהס i:!בכרייקגןגונכינו'~חגטיססנכוהחג~גו'בכוהס t:iומכ"גגחוכקומככרגפכגןרוסו •גו'י~ס t:iנכנכםסנכגככונגיסוכ'ומונכסזסדבר
ככיוסכסססבכםססנכפווסמיסו"כסיססfכוrרוחכגגי II גii:!ס t:iסנכנכ ; IIיונכור/י It:iפרנכייןכו',ס'ייקג/ג t:iיו t:iנכבכסתר t:iסתור :י"ס t:iמנכם IIנכםיס..

S ככוכמרזמהסS נכסבכס"וככיגמגגנכגוזג'כגוגכממו"ו "י"כמגוסגוגימומןוומ"מיכוגמיגומוהןגוס"ייסמיוויסS נכיככוt:i ימ'כירוח/זמין
וכמכי ,וסמןנכוי" i:!וטתסטססגפטמיינכיקיס~ססמזוגוזגנכיקיב~טמסי"מרזרבמימו t5ג~וכקוכןtגגפוסגמימזוגותגססכימן ~ l/כ

בסכןכמrכגמ"טבו,מfכמיגיסעובסגוסגותו ו:; H;:וקג.טכמררתיובגגופסבכןכוכ~ססיח~וfכזבגגטככסירכמ;:ו~fכמ\ורגח i:lwק;:וכטגרברירט~מביח

יעקבעיווחרי"ף
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טנכiכוגחטמנכיגןמגחקמ,:ינכרגגיס <כתוררהבמרiכקחמרכi:ייכ~ורקחמרi:ייררןמןנככו
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וגמi:ריררןנכןיינככומרגמיגגןכונכרועברנושאיואח~ר.וזנשאאחדמצדוישראלאחדמצדים 1הכרונושאיוארוז
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כ::ייסז:בכיןגסהוסבכיגיך;רגפיגחס t:i :שכזכללאעצומהואנושאכככיככר jבכמי jחiכיסיק"'יככתיגחגגכית"כ
לא :וfכיכוכ iככ'כ::יסככ::יםמגגע;ר i י::לנג t:ii כfי::ככםוסוגינ"גנ:ו::ייכfכיגfכ
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מכממורגכמכג

מר :eגנמנמ;,

 •ס :tמכיס Cונמכ
ס rג :tמ'ימווfויו
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סיסנופוונס
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 •~ג\יןרכנםשנאמר : Jכגנוכנכםזר]כהוכ\י ti (* Jג\י ,"כזרנכ\ימשוח ~,ווגנו'\יכזרםוםווחסם l/גנכביכוי<.ן;סכוםחיןוגגנכו Sכגגםי\ח
נניגהיכ •~כfכםיסויקומו :קמנגר"מיפריוככ"ומ\יrרטמיסגגוכגגגהוiכ\ימוכעםמגווככומוו~בכגיןון i:!:וגגכ!;גיהוון

ti סכרונכסגנכדסונככימיןסרכורנכ"יti כ 1סfגס"וti כנכגיססכמיס:יככנכיסiרזנכסרנכגיסוכופקזומגזומrכ'iסינכיסכרכריtiti יסודס"ככיכו
ג::יסוממררמיכ tiיככגיו::יוגימסנכו tiנכוררסגכיחסיסס I:iו::יר.כסגונכוםכוכמזוג::יזווז::יגiכוכfוככר rו:;כעס"ס tiוגכנכרגיןגרמנכריגן

גiכגסיסורסככיזכfכיגסנכגס'כזוגוiכג tiכס tiנכוגיגס tiכמזוגסזויזכנכו::י"כ
ונכiכסמופ)ו Jנמיכססי~גיiכסנורגסישמיגפרממלחמהמשוח.ךנמכיrכfכוכזססמנוסרגגוהוכדוiכננכני

ךיס Sגעמוהסגגכו~ס Iמווכוחהס Jנגגגיגחנס\יכגיכגחוה~גמיכ i:!זר
וכםג'גגגיס:לכל .t:iימiכוitסיכוםנ;גגוכישהואבשעהמלחמהמשוחמשנהשםקזכממiויכפ~קכנכיכסורמוכריכןנמוס
[יגוגין](ורfכין)יכס 5tiטכ::יסכסוטגיסקודשבלשוזהעםאלמדברכככוכסגרוריגוגיסוסוi'כi'ככימיןמגוג
יס-וסיסגכגiככרנכייס.,:צהלתסוסיס,כגףאלכמרבכםוהיה )כדכרים(שנארממדברהיהגiכומד'גככככ::ינמו::יכנככיגiכfוין t:iג:כ'

ti זגרti כ"ונכיסורנכרגורנכ"יכמיסfכגכסגסקרויל " •גמ,גti כווfשפעת :סנכקר
iכריסיו·חנפת :חייגוהירכוןקסגנסיסחמה]ממשוחכהז[זההכהזונגשהמלחמהגי tiמגםכמ'ג::י"רמככספריכפ"קגינ(iכר

\י fן i~Iוויסי"יכקיןן Iרסונו"ניפיןשמעאליהםואפר(שם)בלה//קהעםאלודברכיס\יו\ימננכיהfכוiויוlכ~ינסהר
ר~קוכ ~ fגככ\י fי tiםיכקי iגגז\יסוכווולאשונאיכם)(עלאויביכםעלוגו'~ראל Iימספיןחגח bקר=י=יומ=יגמכככיגמחויי
 :גכנרו tiעגגמייססמוןגקוגכםככגגעלשמעוזולאשמעוזעליהודהלאאחיכםעלנכק}fכגחהוייגיסמיכטריךסוסוגמגס"ר
 : ) 1"כ ti (סירככזרככחר ti •שובוככזועליכםירמחובידםתפלואם ttיבניסיזנכקכ"יןרמין~זוג~ר tiוחפרנכיגווךיכi'כ

ון tiכגנכiכחיגגמ::י ,םומ~ינכע tiמ"ש •-יגוכיןוסוfוזוגיומיןרסגמגו'גיגס tiפגי
 .::גקנר~ נf"ס )'*אשרהאנשיםויקושכח)ב'דיה(להלזשנאמר :וק"גססנככיגיסטכיכנכ\גסג,ור
וילבישוםהשללמזהלבישומערומיהםוכלבשביהויחויקוזtמות Iבנקנויסור~כfכמזויכסנכגוגממויכיכסעל

אויביכםעלונו'כושללכלבחמוריםוינהלוםויפבוםוישקוםויאכילוםוינעלוםגיכנכ\ימויניגסגככג I/דמ(גו"
לבבכםירךאלב)(רכרים •עליכםמרחמיםאיזבידםתפלושאםהולכיםאתםמויכי::יסככגרקגנכגזומסיו~fכיו j~ידור)גי

יליח I'" 1'"ל.ליי:רל'ל •'לינכגוגfכנכיגיסגדייק':גiככקממרזסג
i'כ r, יגסt:i מויכיגסכג"זוזויגסהיןti כסיוfםרססתצהמ_נ__כםרךאהםמפנתערצוואתח_זוואראותא
תפחזןואל •הקלגס'םפעת ttו'התר'סיםהגפתמפניתיראואל •חרבותוצחצוחנו'מזויןמiכiכםכמגמרגiכיככמוהו t:iג
עמכםההולךאלהיכםה'כי(שם)הצוחה.קולמפניתערצוואל •הקרנותמקולוג)כמנכוו tiנכג ~ iי=יוגמרכקטגנכיין tiוי

פלשתיםמקוםשלכנצזרנובאיםואתםודםבשרשלבנצחונובאיםהם ;/'י\טפירכגזנווס iנכינכיגכג Jםככעו
כני •עמונפלווהםכרדבשנפלמופוהיהומהגליתשלבנצחונובאים י~יגג'ו~~~מ;~כנו~~ו~~ק~כי~~~~;

אבלעמונפלווהםברחבשנפלסופוה'הומהשובךשלבנצחונובאועמוזר::יןמן:;ג::יכווfכסימפריסכמכחככiכי::יור::י
עםלכםלהלחםעמכםההולךאלהיכםה'כיאלאכזאתםאיזאתםככיהו:;::ייי::יהגfכיסכזמוכו:;גיהד::יגfכ

 :הארוז[מחנה]זהאתכםלהושיעאויביכםי::יודסו:;כטרקנכגכגrכזרוו:;גfנו:;גי
להו)למימרל II(ל •ישראלשמעאליהםואוט )כיברים(פיסמאשםמחוו rוזוכ l/כי l/נככככגגכויס., tiוככינכיו
 , .//'יינזיו/ר Iאישראלש""עשנא]'י [ f fגגיגכונטיס wגכ~וiרמגגםכינגיiכ

יוחאיבושרוס ..... ·מ ח.. ,-מאסכינניiווי fחכמרססמסריכככוע'/י
אתםאיזוערביתשרר~תק//שאלאקייטתםלאאפי'לישראל/ה Iהקנל JIאכמגהום:ייסנפי lוכנכו tiנססגמכוקט
נממריםכספר tiגמ:כ~וס iי::יוכגיגזוכ;רכהרך

 כ;~י::מןסככיו:;וס t:iכפרז:; tiויגפוכסו/לגו"וס t:iויגגין:;::יככמו'י;כיו:;ומעוומי::יס[וכל :ו"ק iווו lוrכגגועככ::יסונכסממfכיסוו:;ע
t:i 'סכD יוונכוריסויסנכמרזעככגסו::P נכגכוגססיפוt:i נכיסt:i כ .נו'יוראל :ג]"וקכ::יסti כiרריסגפוכיסווכt:i גiו:;גכוזP גיגסס'גי"סiנכf

 :נכ"ו:;נו'קוכויחוונכניווניכס tiנכוירנכס tiמונזוני iכרנכנרונכניוס iגכנס/גקסכ/ tiי ti .;נכי tiנירו tiונכפורמגסנכגגינגס 5גסכירו tiנו'
\יבי,יסהיס)כ 5וינגגיחגככפורססכככזר"\י"בכווכחנומםםנכמיינ\יסם"גיכוכיס i:!מ;וגקט •גו' Jםונםכו'ג;נ;יזכ i:!ונו r ,ננצ

ך~ייכומייןמחגסס fני' ו'.\י~fככ=ייגס 'י\גינכקיסםגויכככגזרומiוסגכ:זרוכסנמו t\י jגפיגכפ;י=יס~רוגכזיגנמםווסונךגiויננסונוונו'
רמ: tiינכבכ tiרמג'/גגהכוגימ'/סג /Iנכגזסכגטוןiכסrריגגנכסי/' Pפרוכ'קיינכiנסגממפי'גו'רמנ pיסמכנש l/מ :ג /Iוקכר"ווגנכפור~יזכ-..כיגס

היי"ףיעקבעיוו
ס Iוו cנכמממי~ "מ~ " ..פר ,~מר::'ננע :tכסו~ננימרכיכ ~מר::ג'נכ :r.t ס,,'נוfוארמ נ::ג' נf~כניסג Cנננוגרגמינ Cנכמ)רממנרמסככמרמקממרומייככננודכמרס :tויננכ)ריג
נמנכ)ר .r "מ~כקרנכס "',,ורניסנכ:וןננרנרט)רכמנורגיוונומרמםברועוד ':וfמ,ו'קנפכנכיכ jדfוננריגגfווסונמדמנfויגןייומרמקקר Cמדגרכמיננובקר

יכי'::יייסקיגיסממס כוfר;::'מבכי eגוגסניסיכ"מנממסמכ:ויו;;קרניסממ!;יממר :מייגמ"ר" ; I\בכקממר"זסגבכינסנ"נעינסנדוי'וככיויסומ
ק"מחס וf~ י~'.חר'ייחנן Cדרכגויגי'::יייסקרג'סמחסי::רח~!:מעיחידנ(::וו ;:ןיי י::;מניינfויגמסרן:;בכ"ן:געיס::יכידנקןכסח ,(יו jנכ'בכגוכבכין Cינfו:::מעיןבכ(זסויכלא

 :גידסריס cכמיחי:כסחייגיגסורכ Cסיוקרניסחזבס'ן:;רfונ:::וכע!:כיח;;מבכ .rקיימח(חני::יוז:יגדגמ'נידחסבכיממייגייכקמחס(כקיס!:זגרסדfוע"גסג'קח:::יגס'זנכ!:
בכיחכfומ:נעוכמכסנfו יר<:;::געיס :t ג:!ירידמעי! Cימייני,נבכירףייויגי'גfוחיוגנר

 •ס fIומ)ר Iמככיויfו'גסז)ר (כ:י:ומרחנניו ,,"קוf:::נעיס כ;::קעגןוככינניו ..מיסרנונfנ~ס::סרייומר)רנענ'גג::;מנכוןייוופעיס Cרי!:ייגמגדfויממנננןונfו::ופע
 , :ונו'רומוקנמ ;;iמ:וטנובמיןמרסכנןכנריניסקנעהוfוככקסכיכרר:ו.'"המר J 'ונכ .נכמוכו pגו)רסגמרנ:פכ :tופו I;1)רי:ימה

קרfו{מזמפיט)ר;מםמי ..פ'נננגהומרfומרכ(:;עמוfוייכר:;כייגי 'גJ fנכנן ::ירנ:ס iכדמ,ממספריסמ Srככfורנ!:יס:ווfוכן ,':)מוינו :!'רוס cמיומגור'ארמ

יוסףעץיוסףענף
 ,סקייםרוממוגגומסוומ?ג(זוסס"נכ(סגגדו(' .םיגיסיגפגיסיודסננוס ..מ ..ייקוד j ו;::(נדiגמרו)רfו .נוכדרס'ססקור::; וו;::(נ::מזגרבשעהקן

מיזסס tנכפ ~, Sמזוגוטמוס ס(" t:iנמדנמתגפטספנכגסמיגיסנטיסיג ".מיה< e 'מבכ c ;::"מ (' Iיfוח , ,מר;::' כ:מ::)רבכס '(וfוחמר::בנכסח(ירגרכמיגכי::ב  •;חרימ "יק Pמ:ימכמק"ננמס וf(fכפי,וני::רמנ י::'ג P)רמי(ר::ג"ימ::יס'ומבןר l/ור
גתנכקר ,סמדותמ(וני :t:'tמיהנ(מ(ייע(ס,כפעמיס(ננסגסנכירנכ:ווסרוח .

 ·מגpפסמנימריססך'מ(ויסגתננכס//כ,כ"ג,ינס Pכ ':פקננהנכגיןייך tיגי;ס P"סיפנכז. Pס:ננכסרס "~פ Pנקבג Cגנזו Iזו' Pעינכ::ווסכייו,כמגגס
 •סרעמ~גנכ Pכספיכסותס Pכפעכסגחנכייחיגיזורוכס,וכגחיס::ורםגכיסגגגגיחיכס . ,.,,חדנרעיךוכגיריספחיכסנכדיחס tגפייפזויחיסס~כיס

 :וכינירעיון::ור::ויר ו:: Iמ,ג~גס(,,כוחיתכוסנחנכיכנכננכרנכ::וס Cגפגי::ויחחיחסרע i~סיוכספריכוחככ::וג"גי::ומגפיסקריס P ,,ו::גח Jיג
 : pסכוד 1נ~םו,חוחף Pסקיד iו t:iנ(ג::וגןוכס'דנו,ס Pוכ ) P 'יייח p (נ;רגז"ח"ר::ונכסחגידנרג)(דגריסגחןגחוכרנגס"ק,סעסמנידברקז

·יסיד:'ערינחיךננינו::וםננכיסרח Pגכ""גוכתסימ t:iוטנגנכיז ,דיךניחמ(כותנכס(מחדיסס'ו. lינג'"דיסודס ,נכיוכ'ןנכנ J ינג,,;:;יכה:געי( Pעכ'סידסלא
כמפורם



א IIז.נהרשמגרףסוטחשסיניפרקמלחמהמשוח שרי"

 ( l/יגסגוז-נכ cמכחיקימור מנ;::מחי iו Cוכ c/lנככוו'ג;ריניככרכ l/כ :ס 5מfכרfכיו 5יו :tג .כספר iמrכנכנכ::רסכר iמפlכנכיסב' :ז'י

רג;ריכרכיסוו f:jכ(נקעו(מחריורגפניו'ס Cככגפרםכורמ,ג IIגיםרfכגםJכבכ •ןחזרו : J;יכרמויונכינחזוררמויככי •סנככחככ~ככנכרגירכרישסען
ככסוויגהיכםמבכומווםנווקרכיסחהסיםרמ;םנכבכמכי~סוחמרס~ככורךוירמםfכ~ומירסגרסווכעבככיrוככוס Jגגורכrמסרמויס

ם IIקמ(מקיינכחסכממפיכורם iכככרכיסכנםווווגנסנכבכוגהינוגמ iיחיקח~,ריג~ומככרינוגקנכו:רםוטריסויכרוכ\יויגrויכנ IIנכוףfו
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 Jננ~יו ::eגנכריסכקרוררכנקנונסס j!ג l1ו ."וו ::eממקטגיסו,למא
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 •הוודוביםולאהוהיערלאנסבתוךנסד IIומהוולאדוביםדווהיערנס
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ומהיקטניסמאי
ר Iמכיככמירגככריס
"(וככריסכיו Cנככריס

קןכניס::ימנוממו
תמנ::ימקטנים::ייו
מ::ירו::'מ j"S,מ . Iונו
וממ,נככריסממ,

מ:מככזנככריסקעניס

!:ערומ!:מי!:כג'fוו
כfו :rמ!:ננעוקעכ'ס
 ":!רכפ"::יגיfוו
ורטןכ::ינככר::יגגי

 C 'ו j 'זמוכק'גפ
'וכ 5מ::יריכזקזק

'יימסיוגי;;גכי::י
 Cכנגכסזמנוגר

וגו'גזיככסונמר
גסכג::יקטוכוער
זזגרייוכ jממיכ

מיסנניוו Cכ,מור::י
כ,::יוכומונממ
גקרמזמסייסכמקי=י

::ינכזרגמגכ!:::י

זוניסמיס cומכמנ::י
ומנקככנ::יסיככרמו

יכדיסו!::כיסמרנככיס
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::נידנר CוFכףומ"ו
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'י::ינר'יחוזרבכוכיו t:Iמגיויג'י'י Iמ t:I •וכו'קללחבושאיןיוםאאיזפיסקאשםקל tiבכפמ"גז'י t:iנפי t:Iו'כו'רבכ I Iמרגמחי
'ייוסכחכככס Iכרנרורסו t:lס'ירררמובחויוםיוםכלרכאאמרס Iנריומ)כרוכזכ ]וf[כמ t:lרכiוי)כבס"פ

סנכסגגכקנגיסו I'יוססגיוכסניובכמרבח)(דבר\םשבארמחבירומשלמללןחיוסו Iר)כ'יוכסכ'יענכסגפרסרנ)כגו)כ
ג)כו t:Iו'מגמכ'יסגיוסמ,וכ t:iגסוכועב~ךיתןמיתארמובערבערביתומי~אמררגגכ t:lמפיררכקיח '"קננ'יכוסמיו

I מחנמיוב'יקככתיוסI ייt:I כנכ"פft:i't:l יקרווחי'יללt:l י::מ t:I סררי •סדרים :ס
I ריסI יסti גמחרI י' ti פרםחיימאיידעמיחמרדבקרימאאיבקרהיייתיעיכמזגגוI טהרה :[רתור::י]ית• t:I פסק::י
 •חס Iוייית I::יפטגכסבטלה :רמג tiמ'רמיקםאקאמאיעלמאיאלאואזילדחליףאלארו Iמזרכמייג::יקככתו ,,"מו Iכפנ tiמ

כט'יי~ס Iגו\'ינס Iטסר'יס t:Iמחוו t:iדאגרתארבאשמיחוא~חאדסדראאקידושאסגfכמימקי)כומייiו' pב'ימ"חיב tiמיוס
וכטנכספירותמטוסכ"'י t:iקסרומףצלדכתאופלכומיעפתחארץ ),(איובשנארמרקר)כרוכריו:::fוונו' Iמח)כוכרבכקר

 •דנוסווכיכיטגמעשר :רעוריזכרנכללדכמחרנכרכחי Iרמיוכfו Iר)כ'י Iרמג)כ Iג
'ירנוסומיפסקרומ t:iמנכפיסוקגנכיןסרריסישחאאופכמוותופעסרריםאוג Iתזכ flt:Iכחרוס Iכמזגומקו'יפ~ 5ומ

כגג Iגרכמחכגרמירקיו tiמעג tiנכי tiג :מאופלתופיער Iפ t:Iכקי:יו I Iככנכיכ Iכנfוכככנכיכ
מג::י ti •דהיניניתא :יני'ר::י 5 'חגגחפירות·וניטלעטםלברכחירדטלולא[פיסקא]ו Iמזרי t:iיגרןרנכיבוו Iג י:: Iגמ ltiקקמ
מן: 5נע::יוחתמייסומיוטוכח Iיכ~ tiו'טחרחאומראלעזרבזבר"שתניא ~וי::מחירבכ Iינכייוfכמחרוס Iמזג

וגמ jלמריזכ'י jג Iגפ •כו t:i 'טהרחשומןכ~טלמעשרוריםחחפיריתטעםבטלחוס Iגגג'יכ)כרrמגרזככיףמכfווקfווכי
וקמוכרסגפ,יומיוסוחר Iכרנכ'י jימ'יפ
רניחרבחאתאבסורריחכרכחרחבוביתאתרמתאאשכחחובארבדגזח 5pכגטכ Iקחממfו'בכנממ~וחרמ"כ
יחבחבךישטהרחבניא"לדחנוניתאיוחאסינךרמרחנאקאליחארט •ר Iמככ::יממיג'ייס Iכככ tiנכ::יזכיובכ

 ~ Iמ ti:יח Iומדרמ Iיסאקידישאוחמר
כמופמ~ Iנכמיזג Iרגחמקיfכ t:lנכריג~ימייתימוי~וגמור t:i"t:iת t:lכקרונכ"'ינסכוגיו lt:Iתרניסבגטווגמנליו t:I Iתימר::י'יוג •רfכנרחחיגfכ
מ I:ג Iמ")כ Iס'ימרזו::יייונג'י Iכמפגג:גירס t:iימגfכסיt:יריס 5ב t:iממ~ו'י\\חב:רגוח'י t:iגמ"ו:::רמכ Iונגומכנכס"קזכירנווג'ירמז t:iני'מופג

ס :tקרוסררסרריסב'ר'יייכוסדריסנכמוכתקייסנכסוגסו)כיובנכוגסוק"::יגוכיח 5סי'יזסםכת'יוסווכיוסבמיפגגוכוסריס 5יכנכיפ:ר'י
תסככ'יכסמ'יגכ ]ג[גמ"~ Iרוחגרכר מיי:::::וזו Iירטעםבעג'ירוזוכירכר'יומטסר'י .גי'זכ Iורעעסכטכ::י:טהרהורי"ק '''~רפגסתור::י Pפר~וסרר

I ח'יI רגיזוt:I ייז'יחומרסיממגוג'יג'י::יגסמ'י'I וז'יזכt:I כמיfט:יי::ינו' t:i כמ/'כוt:I גt:i מ'יt:I בגתמI ומנכ '"סיחט:בוי::יt:l יt:I וfנופגרנר'יוI 

פ~ Iח Iיכס::י tiט'פי' ]'נ jח[נכיויכנכריוכfכןפיט',ו'עייןכו'תמ Iךחכיכתםרתא :ממטותג l/ננו tiט'::ירגיינכן tiנעג::יככמטברט Iי

הרי"ףיעקבעייו
ו~'וכיח mבכ Iיח jנבכ' jונכ' .ו:גינטפכי(כקנ'ווזג;ומףנזfויריחנכו :כפרגוררוס)ונוחנינfורינכ' (\' 5מ ב'ו;"ג'גנו:מככחמפ;חורוחקונמוןfוףחורכמוע cמ
C 11נ'וגכןסננוכסגכגזממר'נווגדוחקככננרנ'"ן ~'סI כC ומנכיניןד'נניוחנ'נמנניחנ'נחכ'וfנכור'.ממרווi סל :ממכומןכקסיןמ:גנככגדגןניגI סוטהמסכתלהקא
סחןכמ'סנכככמפ((חנינמ!:רי;ידדףככרוגחוממר'נו Cכנכ' Cמע' jחרגו'כקככן

מכמ;חן ;'וi fממבדוככוחכויחנ'נfור/גכג r 'ג'ר;;ריכ"ן Cמו cחדחמר;ומ:יfוינני cמוfוכגדוכג:יןכחפכrימפכמו:נטכנ'גדףנ'וממנככ'ו jמנכר'נ cנכדמפכ\/רנחקככ'יומ'ר
מנמכ I1\(ונד,נו r "וס 5מ 5כפרנסמונו :C'Cכמכןכפכ,גנכנד!:;וומככינ C;וגודגמממ'ייכדוחק iממוכמן c;~כפי'נ C;וו;מכמכר ,,,,;ר :Iגומנימ(רכפ:'געכדדומ;ו:יוfו
כמ .::גינכפכ'ומקנ(וג;ו Iאף :כרגכנ!:מעמחפ(חו Jמ'גןעכנר'וזיופרנסחוסרנ'יגר Cכווי!:כמ(ןנכגוד Cמכרכפנ'ר Cג:גומ Iר'ג'מ'ג cמסרנכפרסכקנכ
ני'ת=:מוכממ,ו Jמוחמ'נרףכרכע'כ=:כ'נכפנ'מקגכ'וח'ןגהוחדיג'::ג'נכפני=:ייקנכמן'י :tונכrככסבנורנככחכמ!:וי;וס:,,ינ;וג'ח'ונכ{'י::ירככ'נס :Iס Cקמ"י

 :כנכח'רג'נס cפכיומקנ{וגכ rכגווו cכ"רפמח"כנכזומורכרוחקמהורמפיכוחיי;וו:כומרז;ומ:מ"ככוויו:קריסוגזוככ'סגזווו cסכ
 וf(כירכ:גנfונכרגכיכדניחמ כ,"דקרמ מ::'ידנכ{ונכ"כנכ'ו:נכרג 'ו;דקרמח Cמר' iגמד"קכfומממ,גימדקדק c וC 'fנמ;ורע"ו ."וידכמחרנקרfויכ'מחנקיהי

סיסכמ c:יקככככמחכמר"רס::ייוכקממרדמ;ומוכנכרגיכנכיכסונכי';כייוכחחן'ו:נמי'fווגחמרגמ!:ר'נס Cכנכמ Cנמוכחכוו C ''ס'ר'סכונככינמfו c'כחכמכ'ככfו'כרז.
ובכ'"(יח cונככר ''' Cכרע"ו .כפירומוריחטססכטכ;וטרד.ה :;וקכ(;ו:גמחיכס!:גגרדקרחמס'פ)גכ Cמק iכגמחכרמ;ונכרנו;וק((חוייסגכ j 'ח:!ו(נכו(סקככ:ג!:וסנכר"ו

טומחסמרגכ c 'D ;וריחטנכסכו :!' Cח;ררונכג:ג'נ jמחג'('ס'ו::כח iו c!:גרחרחן;ו"חרףד'ונכ)ככפיק'כ Cקrכומ:ג'טקרי .rוכומחנורמיוכסוריחוכנכסכ:גס :!' Cדפ'רומ
רס S 'חכגג{דכמ,נכ" Sירס 5 'מככגכגדג'מגחככדמקר' ~ :tמנככ cמו :Iג " Cפר . l:גדג IIבומג'טכוםעע'ר :נכומח;ו j::כורמ'כם'רוחור'חטנכסנטכמ;ו'ייוכוכ;ור;וכוכככ :tוכפי

 ~~ק ~י~
 :{דחימיסר S{מססי{כסכותוגזכי'::וגיח'ג .ונכי({קו{יכמומוכןוקר)ו •נפטירס :tיר"ק'נוימכגהייוזוי :I 'כמ'י Cנ!::נממרמסור::ו 1ס'יפ{נפtו טר'::!ימפ'כי

 " ,,~זכח ..,כבותגככ::מעחד~רח ו::'פ Iד"במח cמדמכקרמכסנ'מ Cחכמרמחניי .מס\רמכ'זונכ~
C ~'מו:ו!:נממסחC מ::ומוקיסC כוס"ס .;כמריד:נחדמורכ,ינורC ו'ו י'"כנ...נכרמ,חובגמ,ל 1 "':מו~ח'ר'jכחורסועוסקיוסגגו"עפ'ועם: 

מ':ככ'סממרי~fי .~'בקרקדמרככסיס'זר ~::!קי::'ס :t ~ י::כ~ •נקרהיקדמופיסכונכר'ס I1,מגןר .גוכמכ;גמ Cדמרנכמוכfו .מכורוכ"וח'גמ'ר Cדד"ורס
די'וfjיונר'!::מי'י I ~'וב .ערנ !ח'חfוככ-ו.,,נכקר bדרק י::' C 'ר~וס"ומ"ריכ'גמו"ןח'גfו'ר CדדמורכונIביר .(גמרי::נמדמנממרח Iדכן:ג"'וכר
כערבכ l/מ Pככ . ס('~כ~rווכ~עכויס!::ררך~פיערב !ח' 'כJוfו( Cסו::י/יןכס/ימ::נחמר;וייוככוד:וייוככמ:ממו-tכנככימ ר':!ו;כטכסמומ'מסמס ו;' cמ .רפומfוזנמרמ
 .ס('סני'ו'וןכב·מס'ועמי .'יסס'במ'חןככ'ו(ככמרבין'חןככ'םסימ~'ר C'וגקממר ';'מדמר'fכנפ!:יסומ,קסדח'קדמ,:יוכקרמו:נקיכ i "'ו:חוכמנם'ר

ךח{-qינכיק""ןקרמ 'ז;I{םוססח)ו .ךמ{'ףג'וסזסרס')וככ"ח! qךח(' וf(וf :'עקב) מונ:::(דפומממרמ fכח"י'ייו Iח :I 'כמ
מוסגך::יוfכך"ן;קסס{מוקרfכךנר'ס'סח'רזומסימ'/ג . ){"ח(ספיךקר)ו ו::':::ויר{ךס"ו .סנכניגכ,{ז'ירס'סיחו'מיוחכ'ף וf{וfספרס'''rוס

חfו Cיס . qסמ{קכר{פרסמוגרזכ .נקייזכווכיכערג{ס)וו{חחרו ofJנערבס'סוריסססכג'וומfכמרטרfוtימו •ערגיחומ'יסו)ו;סיסור'סנערנס'ק{
בפגכ"נ rככ~י'ס'וס ~"וממר'רססבfו 'פ(ערב iמ'יח (וfי::!טס::יןכעסיס"fומריכסדק((חי j'כפיכ וf(יקרfומר'טfוכככ' 'וf •יחכףמוקככיכו וf,"י ס'~י,
ככר .רחככיסככרח::יונקר C 'פ~ס::יןכעסנממרמס .מחר'וסוסג~כקייח!ככ'רסומ(רקרfוכסיפיס)וכ~ •כעמווככוכסיוסעוועמםס"ג (" 1'ככ"ס
חמריסומ'וןכוכריחנסו'ססמכס .תא Iדחנונ :עג/י.כמונרכרמ~'ףס ti'ר'גס ו)רקס'{!"מכוחר .רמככיסכוס'ו-ס~fכfוזומןיס~ככקררfו~
סמ',רתס Cגרי~יח cי::יחמר'סמקוססספיכס,רס'וכגיםמממר'.ס1Gכריס . 'מןנע(' iסככן,(וIכר י::פ''וfונססם'סחמ'וספ"יסעריך )י/'סר(וכו Sנגכסימ
מ'וכסכםמ'ססמיסעוכסחסיגוגכםס'מרק .ספכ'וכיכןכנענ::יכטמרסר'חנממחגי .נויםטרייה :סמס(פכ'מוח! Iמסס' l 'וfי(פ'גוסרב::וסן

מריח
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בליםאוצרנחמרר,ש"אמםףרסוטחתשיעיפרקערופחלחעבשר/י'

נח]סהר"שאד'חקונמג' '~נר~יגוגיממ"י t:iונוסמנכ"פונפוקחןננכגיסןוגכן :סוגמובנו'רונסנויסאתא :[ממגגן](ממכגך)ריחכיןככ
סמ 9ר(,מוגוממוסיכ ';ו .גוכיגימ:וחקחית t:iנכ"ומ,דסןדסינמגננימ:וחקחיתנןכסומו ,;ניממשמחת :;נריסוסנרב • 7א (!'פדקאעיהקהית"מfכ 1'מfכמ 1 1מ 1..1 '

ח'דשם ]ג[ :.נכ'מ)~סמכנכפיג~טי\מדמסור ] 6 [נכfכ"פפרקוממריכןכפניוטמגכוכפיכיםכח :כרונממממכיםכטגמ~נכנכגייומרנכןסכמ:ובמו tiי:ימימכי tiטיני'
 :'עג~~פךקל Iא,ורמזיקגו'ריחחכי\ירמיחגגגו'רנכגחחכגגחרכ\יוכימfכממריfופיגונרכנרג •רבירבי :בנירחנרכר •בי~איטפיל :מ~נ\י .רחסי
 ~~ר ~~יייח l~כטסגפוט'''כו'כפכיומכוכין tiמימתנומובר :נוןמיניגןפ IIומנכמומי
דפןבעקביתנווגמומ'/גמיממכקייןא/'ן :וק"גשקלהבריה[אבא](רבא)אתאארהכיביהליהשרר :ככןגככרךנכגיומין •מגמ

סונני(גהאיוכנים~ןסוינגיסרנגיב IIמנככו"מגמ )וfללל .פסריא :rר:יכמיסrכ:יחיגוחכימיfכ'
 .גרfכמויגןגכוהמכרמוfכפי'גנגיס~rרגמיס:מןקןכגיסכ~סהיגוקיהמכדוכי •ס"ח)והמוהיתביאת mשמבבי Iא/יהביהיהבה

פוי~מגןמכנכניין~וינרנג] '''עכ~פרקדאבארחמיאינשידארפי[היינו]שיניאתלא r:א\ימרזגנכמידוfכנכח'כעםא
 ~יכר\ירכםכחמטוסטנכמחו\ייוכוייני\י[ליה](להו)דהוואכנידכניורמחיאכני :,ממכווגיסורגיססגגיס .ומכווגח

כנכיסfוינומנככוךכעכיןמככו\יחיכמכריעקככר'ביהאיטפיליעקבכראחארבכפכיכוח <Aנסוףמ\יטיrר'בעקבות
גספוימכמ~ויחגימימשרו : '''קראטוא"למיא""ייו Iאש"א"לגרלכיברתיהכ~גג .כירקרוחיין :מכיrרניממ

ממנכגסממרוגמוגפחtכג"מ t:i'ממרגו'מ,ן ,י"גחtכראין :כמפtכמוtכנכוסקין
ורניססוגגיססמרזפעמינכרגמטסאיבשידארמיוהייבואבאברתךבראבא.ברךגכפניסגוכס t:iנ-יוגיחיוגכ t:iמרסגך

מזגמסגמכמירבריסנומס , 11t:iר Dומ :אבאברתךבררבירבי :גמוניממסגומווכרגוסמוגיחוכחטמ
~עיגכג!רננו:יפי'גפימנגרמגרו~מי.מוםאאומרהגדול][ר"איהושע)(רכישםקלאזנרמגני!ר י\י~'rרגמיס'סג~רעדובית
מכגכןגפרם~גמגיגמוכווכמנfוזגמשרו] [(תכו)חמדתנוכיתשרדגוי\יממורס iגונכומין\יחכמיסםככו
בגכוכ/\יגו'ורגרג\ימזכמ\יכמנרסינןכחזניאוספריאכסירפאלמיהויחכימיאנכiונורריסזימ\יוננככימיסנכ)כיןחיכ
- __ 8 ~ורכיסס\יוככיסנסונכטייסיטכיסטפריסמדוסו!רנהיסיוגנכירסחוןוככפיסס

t:i גיוו,ימ'נחכונת :ג'יסr: ריסנכגוכ~סכומגמיןג/'גדארעאכעמאותלמידיא)(כתלמידיאוחזביאחגמתוןrכr-וכינכגיפ
באוניםחרושיל) (לכ] • ~

tj ג.ססמררמ,ןפגטיןכגיכרוכרכריסlעמטר~ראעראועמארII כעגג:יכנכןהומבוואאזנtמכירכסכעחt:i סגמגפוסזסח 5ממרכזסנכוכיס
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כבכנכרורסfויfויןחרימ ;eרגווכפגיסבכומרוכיסכגןובכרגימחרימ pמגמט'רגימרוכורממוכקרמגמיס t1וכרוגגןגיסמסמגסיסס'מגפגיירמ

 •גרסבכיטיט<מוטובבכרנימ:מ<מנכפכיו<רקרקויסט'ניטגמינר<מגס"גרגrכינ
טונ<קrכגיכמנכר rPכורטמ<מטונמ,ןרשאית"חאיזינאיא"ראייבוא"רע"גלבדףנאכיטרגמיכרחכוחטנכקרחפרין<חמנכמי

ימיסיחריןו<מrכגח pממ<מורוfוגנכמיל. •ילל Pיוררכימקרממקמינכfו<טיווירמfכגנכי
וככפגיירמסמיגוגפיעבכסווכסכ 5גמכמתשרחארבואפנעמודחגירוסוכמגסקכומ cוכרסיטוג Cכי'

וחזיכגרוכפרססיחקיוכסזוווכורחסןמכבודדנובהכבודויהאשלאכדילערביתגיס Cרוכשרוכסוסוכסקכותוגקעגוכסקכ
רגו .רוכיגוכסכן:נרכיב(וכוירfכiו)עומדשאיוכחסתלמידכלאלעזרא"ר •שמיס :וק"כ ' Pסiווגככווסחגסיס Dיר Dוגעפי

 :מפכיוגבכמויריו 5ורוכיגנכס'ורטכותלומדוימיםמאריךואינורשענקרארבומפני.וסגיגוןרנכיגנכסגורגוגגסואיבעיא
רנrכריטנ t:iגיוfוכמרנכיגנכXכן •גfוואולרשעיהיהלאוטוב )ח(קהלתשנארזכמשתבחגמורגיטrכזיטוטנכגימכיירנבכי<עונרי

כסוהווב :יiויגקחוטחחזניכוריריסל [ללרגיכטוסומכייגוןיוסףררנרחבכר)ו
וטסוריכו D י:iiוחiכיוסג Dענכגתווג Dגריימפנימיראאיננואשרכצימיםיאריךאוניסופסעכורנכיגבכימכגמרגו' Dחנכר
וטסור jסמיכiוחתבכורוכטוכמ Dעוכבכווכדאורמכשהואמהויודעאיניזוומראאלהיס]עונכריוכווכרי"מפני J :וק"גסווסגיגסי
 Dטככסעסורטסנכמיסגומסטסוריוסג :קימהזומוראאורמהויויראתתקוסיט)(ןיקראנכפורסס rגכרקרקסיסנכס .ס'

רמין .נכקרמכסויכיףינכ..כוגבכiככמגןוגןאבייאריבלאאודמיכמהלךרכובלהו[איבעיאבשיאסגוקין]:סןfו,ופרקכחירוסיגו
,מסנבכנכוי<..כגסןכסורנכןכנכמורבכ 5בכטמאעומדוטהורהאילזתתריושרטמאאת"שסכמנכרגו'כ t:iיוומיןכגוןבכונכרבכוכר

רנרייתחח Pוריורע 5טבכיוסגגוסfכח<ח •• ,. I-רקרמחריסח •ונוןבכר י:P iבכחrכריוטכיטו
טנכfונכוסגונכוססכנכחכסנכחוזfויiומסגיואםטהוריושבוטהורהאילזתתחעומיטמאנו/וק"(:כו 5כוסבכסגנוקנכוקסמיורגrכיכ

 :כוןי,ן Dסמחמיוסגi:יטוכמנכרו D JDנכגהנמונעתבאבו iוכמטאהטהורהטמאישבגוי
טיי-ר.יוסביכווט"ור Dסiומiובכווכרטמאמהולהואיבעיאש"מדמיכמהלךרכובאומרתזאתכהןברנחמןרבוארמ

יסיגrו Dמגוכירי '..<יכו Dגעסור,יגrו t:iר'במפניוחורמקלארמיאלעזרורןסימוולר'חלקיהר'תורהספרמפנילעומד
 ~~~~ימ~יר%~:~ג~~~~~~נ!ו 7 ~~ ~~~חליףיתביהווזבדיבריעקבור'אלעיר'שכזכללאמפניהעומדיםלומייה

וחסטמגןמ Pכוג t:iי Pבכריjג.סורכןכנכחחברואנאחכימייאתוזחיאלהוארממקמיהוקומאבארנtקמעוזרביואויל
וס)גוfופיכוסעסור Dכענכסfוגוגוסמיסגאלעזררבידארמאלעזרכרבילהסברלומדיהפמניעומדתתורהכלוםועוד
גו Dגוגוככרקiוגי .מווכרrו:זאתעווכרשמזתכ:אבייעלהגלייטח)בתורהשעומקבשעהרבומפנילעמודרשאית"חאין
רכוfכ •דוכיג?i:יכירכבב :סנכגוגנכrולגנאייאמרחדנפחאיצiכחור'אמיר'האהלהבואועדמשהאדרילהביטויג)

I "לI ל, I I ".// לI ". כגמזכיכןריריסגתריסrD ורrגסנכסג
fוזניכןfונןגiורכמסגfורסחיג.וס)גמוליאמרחזקיהארמשבחדמכדאיתאגנאידאדנמאושבחרזכ t }וחד

נiורסרמימז<יכןכסוס)וטמרסנמרמ<חעומדעוברחכםחיפאימזאבדימיא//ראבהוא//ראבהודרביבריהחנינאר'
גטנכמוכסמסיסכנfוחפינוחזניכןרירטמלאמלפני~עומדעוברב"יאביושבאמותי'שעברוכיוזאומתיןמלפניו

fוונrכיקוימנמנכימגrכיסירס)גסעיר..רואינועיניומלאמלפניועומדעוברנשיאיושבאמותד'שעכרוכיוזעיניו
 .כבכוכוך:מהיס Dסוגסזססגגגiויפו • ]ל •ייטיי

עוככרrותירה :כמו Dגוכיiכסככיחייגוכי •ההאהבואועדמשהארחווהבשנארמבמקומושבשעדושב
גרגרסעוסקיסג~נכיסכפיכונכריס.נכפכיבניסנמהגנוהגיסשאתםהבזמויר)דבריס(אלהיכסלה/~ח.סבניסנתיאע"אלידף

נכט 5בכמורסכוירסונ::ווקריסייסנג::וירויםאתםאיובניםמנהגנוהניםאתם[איזכניםקרויםאתם
 •מנייבככט:לייט<ונכויסקרי,ונריריסשנאריבבניםירוים[אתם]כךוביזכךביזאורממאיררןיהודהרבידבריבנים]

 :כיסיימ 5רנכfוןגכחגעזרררגיfוסו
בכניסגנכסרfוו )ג/ Iיסכגספ//ססקכיס/ג Iסגגוריססוף(ירוסננכימכהונכמרגיגנכררסנכפורסi:יוfווטריכרפסנכס י:i 5רנfוטומנכניגסררנרוס Pכדאיתא.נכ

נכסס.חרי Dוסגיעוגיומ:שנאמר ti\1מוכוrומרגבכסינככוסיבכגורבכריוסגיכו Dונכומ DכוrוורDגבככיגגסנכiוחיכ ti.נכגכו:עוסדנככפגיו t:iנכסגכסנכןורDו 5גנכססוקיו
תוספות

מחריסכמננכידיסfוגכובכרניiווזכיrכ t:iבכנכרורךכסrכנכמר'ג.כנכיiוסוריסכמומסfוכfוכובסמיוכזסררין<פרסכרfוס .גוןכבכנכוררסמי כr'/מאין
 :גבכונכרריגין 5סוrכ iחפכיסגfווfוסכנכיסרכנניrכרריס Pמומסוfופיגוויחסרסfווזכירfוססנכמגיוספבכנכיסנכfוספמינו<בכנכורחייכיס

ף l/הרייעקבעיון
ו::מרימרגומפכיעומר Cנניסכגןגוןלו 5יןפכירסי Cז'כ ' /Iרו::כמנ .ו::מיסמבבודני'דנריננ .רנוגפכיכנכמוד ,וf::ורח'מאין ;מיכ::י~נריממיכוקחי cכוגפ('~קוס
מיזו::וננ::יס~קיכןזנסזכנרונכפכיו::עומדמיסכגן , I/Cר C 'נכ~נמרוגריןוכןכןזכמדכ'כוכעמןרח"נמ,ןפירןו::ורו::מימ,ןכד:גמ,מ"מןכיסגסומס Cנכמנרמנס'ן
מכמfויינור'סקפיז מ~::וכומרכטנכסכזכ c~כמזוככיז " Cרו:גיוןכורזכס:דככוכןנכריירו::ס'ןחינfוןעי'סיןסכומךםכו pו::ימ::י~ומי Jיומכר'ממרמ /Iכרףננרוכמזח'ןמסמ
מכמו:חיכומקנ~מככודו::מיסככןזומרונסיסזכו::כמגדיסרנספעמיםרכומפכיכקןסכח cנפכינכוננךו:::מיןמ /Iמכלו::מיס:ככוךגמוסומרוt:מחנכח"נ iח'קממרו::פירכסגיק'ז
יופכככפעמיםנןרנומפכיכקוסיוככזס.כופינ(נזסיפעננכןטססוערנימו::חלימו::ק"ממיסומfוכיס'מכי Cונמזרטמיסכמור);רנימורמדסחןכסעם .רו::עכקרחרנו

ככונערניח:מי:דסחומרימ Cנפנכמיס::יכןיסיו Cנ'ןרגופיסעפנניס 'ני::יסיו Cוחעיפומ 5מ
 :סזכמדספעסחכfונו::חרימ"נכנניסםתיכעמוררו::מימ,ןגנכנרו::כימפנכסמכמיקןסכfו :tפ /Iמעככומרערכימזככממפפיוכעמורמ, Cרמין '(!רח::ועמד Cמי::יכגןרם'יחמר

 • ~י~ע~י~
דמיtומ/פ Iנכינומר .נגיסקרויסמחס jמ,נגיסמגסנגוסניסמחסאיןנאמו::וס 'וfטנכסנמכןם::יס .סחכמודנעכ,ממ~ווסו:כמסמו:כסנפ'ןסרננכיסו::כהןןכסעס

זוור::ר~ונרמזוייכ::ר'/רנרמזוינג"רfו~ P '~נווס Iסזכממרוכןנס'ן~נכי~מ:וסfומרווכח •~נמכעמירמגו::יכסמסזכטכמוס :cממ, .נו:נכתסמגוסטחנינס
 / 1חיז::זמסכסרננניסרקיכיעקנו::נוחנספרוהיר! .ע'ככמרוכיס,ונךכמכוקזגרין

פיק pמסזיורס j '~נוp t'סוד::ר~רני ~ Pו .וJרפיס Pסנפרקסומ lוגזונ~יןכוןעומר'ןיכםנמ;כם::יריעמס Cכוס Sמחנינסכנכסויהסכחנמומרמגיןגרחסילכ
מכוסךהנינסמ:ןסכמויומכןזרכי Cננפרסכיננ:וסנכמס Cנמכוסרמנינ:::מ::וססויוכסעס Cומוכרמ .עומדיס i ,וfמ'ממפ('עומריסמפכיססיומכןרניממרככרוס~fו

טעמיסממריממדמ::וסכחזז~ממ 'יס ;tנודחו .עמס Cנננגו::ידמנינסמ"וסיכזכימחטע'יזכfו'רינמזימ .כמרכויסככורכמכוקוכריורניסםססוס Cננרקfומרסנ!:עמס
 i'cסנככוטנכס .וכןע Cרכרלומרנוכי pמוננסזםמ,כומיחכל :כיעגכמרוניסגכודכחכוקזגריויוחכןזרכיג\כעמיססרמכיסופסק .כנמכעמיזמכו::יכןחסfוםכמכי pמרקמי~ין

ו::מ,כו

 .געפלוכםמ)ו.רגםיתהם



סטא t/lנדך,שחללולודףקדושיזוז ttראיפרקנקניתהאשה י l/שר

מחוגקיסכרrרןכמיס Cי i:!נ!כי •כוןכגירמרןי~וfכסכניסrוימfכוכיחנfככיtג.חין Ciכ .כגירמיקרו"וחסכניסiכימfכוכי : ]"י~יfכ i:!ג ~ Ciיוכ
Ci כiכמככנגיסרמקרוי"מסוCi י~סCi כבכיסiכמכ~ורכיiע'סחוןכמ~מןכנןמיקרוכמ"ימגוI ו~גיךבכחכו !' 6סיCi ומכמךכו "י~כמrכעוכמור

fככמ ~ r 1מ, tiככי,וכקייין...חסגניס"ם rינינכרייוכייד~יורע I Aיייכי':פסכנגסס iJ'tiיבכ Iו iJסrר' iJ 1פגךגהיכ rבכוכוכ"'~ייכיככיס:שםחיתים.
כוכךווכמגכוכוךבכבכיגססם~יסכסחבכוןגחנכיסוקמבכיכנכגבכמיכנ ti ::חיחגככיחיקיו,סררי •'ש Iת :נבכיגסבכוך •בכיקיוגמוכבכגימבבי
יודעסמיוגכמרגח Ciכיון ~ rרנסכר"ת .מסג"ו rתשמרון J :וכ~ i:!תיריבככ

Ci ייעגיריייכימ::יCi " כיכiתרכCi כנים )לב(דבריסואורמהמחםכליםכניםד)(ידסיהייריןCi כמרמיקריונגfוקr ונוןכגיסמרעיסרע
ירגגגעגין Ci'Iכ"גיי jוככררגכרסירעי tiכניםרמעיםזרעא)(ישעיהואורמכםאומזלאגרfנזכין .חייסמiכסאשר :וח Ciגע
~ירובכרגרר::יfכ i:!כנומרונו'קכר"וו:iור •-מ~ס " rמ,.ענונ"רצא :גח"כגין

'כ Iבכסייוגר\כי"'סמנינוןידבככסיו:iרסכיאמראשרכמקוםוחיחכ)הןשע(ואוכרמשחיתיםחייסס iJסר Ciססיבכיסככמומי:יכrוונ
החוקים :כ/ Iוקירבכגסכחיגובככוכוסבכוס~.מאיחיאלכנילהםיאוטאתםעפילאלהםגי~ jנעכין.רסמיםסמיממה~חדוכס:בככ

רחוקו:iג~כני r."רוכוכ'מררו:iותfכגוליתכיכנידמיררוהואסכליםתימאוכיואורמ _ועכי~ס rllעוכמי~ייוגונו'החניו!חנר
כי'ו Ciררגחכיהקיןוע" Ci.יעיס Ciיירכניםואורמת"שכנימיקרולא )הינמותייחומכחו"ימיסגככרגiכיכוככו:iכותגכגחרגו

נכפגבכיכו tiככפירנכנכסrכיו tiוק .r י:iיי_ I Iליייםלמחרמעניןכ"גמדירכרחייסמהסר Ciמ
מגוהמשפטים :חגנכיס Ciיירר י:t:i iררייו 1מנותחכחותכמאתוככאמוזאחיכחרכגככגמןכוג"ריייממריחמי"ג
מיין..כקרס~רונענגממר iג .~ריגיוכניםמיקר~לאלעכומ"זפלחיכיכניםדמיקרוחוא .וגו:iנתמרזאל : ]נ' Iגחמףוג"גת"נוף
~פסזרכחוקiכ 1 "גמספעכעוכ~בככיוכוכיפשחיתיםכניםופעיסזרעואוופת"שממיזחסוכ~ם~יסוחיכךסירךןמנכני
 ~ rתשמרון:וfכמיפע tiוכ 1ו tiניוכ 5מפעליאנ)בנידפיררוהואפשחיתיםבניםתיפאוכהחי~ ~י~ tiכוכם~ 1כרחםגחיעיג lסיחי
מירת t:iסיסוסכמודמססכ~כי .מסכ~יארמזt-ר Iאכמרווםוהיחואורמת"שמימורולאככען·חיזקצהןכוכס:גסוקייג~כיככס

ל'ילללfכרזייימ Ciיים""חםםסמוfכגכערכית חאיב)(דבריםת"ראבא] Iע'לז[דף :חיןאכניחםיארמאתםעמיאחםככיוכח ~ 5קםי"מ"יררןם!כחובכג"מככירי
לעשותמשנהזותשרמוואשרהדיניםאלוזt-פטיס Iוחמחמדרשותאלוךחקיםמעונוrוכסהפקו Ci •נןחסר :גגען Jמר

Ci ו"S ממימוS כיניסויסגגורכהיכריסrכארמעשחזוככj' כל(שם)ת"לכארץאלאנוחניםהולאכולוחמצותכליכול
בארץביונוהניםיהויכולהיפיסכלאיהאדמהעלחייםאתםאשרהיפיםסיןמדכיfוגיסרמכככינכדחכגויכמו
וכענישאמורממהולמדצאומיעטהכתובשרינהאחרכארץת"לכח"לכיויוסר t:iנכ ~ t:iכחוכסיכיוכ'ןמיגיסכיןחםר  , ,בננכסגiכוככמרי~כוiכיכגי Ci=י t:iגחר
שחיאמיוחרתע"זמחונו'שםעכדואשרהמקוומתכלאתתאכדוזאכד(שם)ככס""טיריג.כיכוiכיגוגוןיכ..םרסיר
נוהנתהנוףוחכתשהיאכלאףלארץ 'jכוחכיזכארץכיזונוהגתהנוףוחכת~קככמייר rכנכ"מנממ"ם"יס 1 "גחס
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ימ/יiכ •ככגרנכתiכ\וגס t:i vסוחשאם "'ג

lו'ימס t:iונכימייג l אחחמצוההעושהכלמשנחע"גלטדףכגזגיותיום''י'ונכרחח
כמסגחממריגןגככוסגיגגמוללפיוכז'יכויוג/לגווגוככטיכי(ככרוכין

חסרגכפיככטסחסךרלכיז.)ף i) V'Iרוומאריכיוומטיבי!/לג/לגו Iפירםגמכסיפמ/לכג'כ Iסרנכ
 ,' tiמנכ tiגככגוה/לר tiרכויויכקוניס tiסס tiגמצו,ךעוש,ךשאינווכל,ךארץאתונוחלימיומזכיומייגרוכרוגיונכווכתיר tiמיכג pרסו'

ריק 5יב tiחגסכימגגכגיכוכיסורר'~יס tiואינוימיולומאריכיזואיזלומטיבי!אי!אתחס 5מחיסח tiכרימחח ~ 1וככס tiנכורמיכו
ו,ךקר!בעו,ך"זפירותי,ךסאוכלשאדםדבריםבאלוורמינהיונמ :,ךארץאתנוחלוגגמורסוכוככטיגיון Iמחייכרככח;סזכמי

לללל ]כלככרים/לכריוקירמ,ג/ל 1גגפרססגריחסככי גוהכנסתחמדיסותוגמיואסאבכבודהזואהבאםעווקייתטחיוכמססמכריוקחחיגחח t:iרככר'כסיפח
כלח"קיהודהא"ר •כולםגננדות"תלחבירואדםביזשלוםוהבאתאורחיםםגםמינכרזגיוחיונכגיiרירסככגו'ינכוםס

,ךתור,ךכלשזבקייס:מיודומ,ךלומטיביזזכיותיועליתיר,ךאחתמב;ו,ךהעוש,ךככחגס
העושהוכל •מנרעתשקול,ך,ךית,ךשאםלורמשמעיהרבארמנמינחראאפילורהנךכמלל •כולה
ששרףנמיודומ,ךלורמיעי!מעונותיורמוני!שזניותיוכלורמינ,ךילומטיבי!זכיותיועל r[יתירהאתרמצוה
כלשקייסכסיודומ,ךלומטיביומזכיותיורמוביםשעונותיווכלאחחאותאפילוממנ,ךשייר.ולאכולה,ךתור,ךכל

הכותב

יכראעחיריוונאוב Mחקיהיוםרוריצההחייםארץהראץאתנוח'ועניוכעיחייכיסיווסראיכיוטסיביואסרנה 1IIהסבוכירושזייירו.סכייםכתכט'פצוההעושהכל
 :כוכיי,בסנר"ריןאוחו

יעקבעיוו
ינכ'ו{ו i "'רמ«ומ Iכננט'ני!מזו!לנכדC ~ ~5כעוג{ cקמנכר~נכמ{קמנוי'וזיז!זממכ"ככ Cמרנעםיוג' ר'פ:!נכק!:סקממינינכ'ס{מומ cדמינע'סיינכסfויזסבנ{קיfודמזקדק

מזיוקמחפ'כן :I מ<:סיפמנחימכיכינזfויגוייננכ'זיקו::גנמומ"גכרמוממנוחנמוינממtיןממfוג{ינמומ cזמרגנכ'סנגעןנמיו(ו!:נממרזמננוסfוכ'ןנכחכקנסגימגכ,
 :נימ,ןיחדגינכורקמזייקחו::מנכ'כוטיירנמיחדגינ:גימיסמ Cמי'זfו'מנמזרי!:fומימממחריננסיףמווננכסוכנכמייק cממ::מןמכנונחfורכנכיסמחנמו:::יייסגיכסחכינ:ג

ננמינומכמיככימפכיןרDק C 'יכ:!:גגייסחנפי .חסריסונמ'~ימומסמכגניר:גןאלןמכ~וגננכומרזס SPמנגיfוסנכדtימןיייזמממ;ננמfויג cמכמינכונ Iמסמפק' ,'ס:ג cמ
ייןחסריסנמ'נימככ~~ומסמנזגגודפסמ Cגר' Cכר' " Pנסיחיגןייגי Cחסדיסגזיק'סו::נו::וכמי:גןוממנמסקכי:גכ C!:יומרסד :נח Cכ ' Dנכחייינכי' :tמממגינ:ג
עיממ' qזנקחוכוחוגו Iכ' Dמפרק :tנר' 9סרי'נחרו!:'ונכ"מורtיומנמור::כוס~נממ~יגיכ'ןוטונוכמכומורנכגכו jכימ':ו Cממכמרקממיכוחיי Cמפ .נחד!: Cjימזוכיוסנכ'יס

כfונככמוספומיס Cמק :tמככמרז :t 'ז'בנפומיכ,מג(ומענכיופריוכנריומכ:::מיסוכונfווכככמיכtומיימיfוו(נככיוסונכיימ' "iנסמומןעמ C (יוסנכדומ Sונמגחורס{עסוק
ס l/ינמסיfומר'כןנמי ~ינכמומימוזיכסמוספומוגמונמגרעמ ~(וק::ס'מט וfס:::רממרמזומוס jמסבנו!:סכל :גר'מננכסוקיגו(ס'tיfו i1:גםדעדמגככמורסנזנריוככומfומ 5 ,

זוסזג(פ'מטסזוסרורנממר'נןזסמסרגסכק'מוכפיווגו'חסרג(פימוכסזוסרויננכמרזכfומממ,וק'ק .כוסנעוגספ'רומיסןfנוג{::מדסרנרס"חכווימ('ס'וגוינומוכ'ג'!

יוסףעץ
יבחנןכומל .נומכסט(ס Sבנוממטיג(פ'נוטסמטירבכנוינוגוחבטמר(ונורמט"ג .טכסחזו(חמג'גןנוחטרייסמטגסוחרבט'סממיככסזחח

ס 5ונומ rטוגובמזוגס '"יבר'סחכויקתג'סמרי(מגרטתטקו(סס'חסמסטכסחרבע'סממריסמןי"ימרמ(מיסמסטפ'ררפ'ן(גן .נו(מיסיקמנור
רוב)וסו'גמי(וסגףמחנוגרטחממנוממד"'וחבנומגסו'טקממרזג'וח :טמומ()(רנכחחגנוו>סט<ט'סמטרוס(ח

ממ(יממינסםמ,(ות Sככסנג~מננ .ימחג'תי!'ח'רסנמ;ו::יר'ן Sוח'גו"יוחוס)ונתמ'סות 5ממר pק"סנמומפ'נו .גמ'במימfופ'נווסגןכמללכג
י'ק Sגינfוגכ'וכגיוסןיגממקfו'כומן Sעסעו(מ l/סמגר'עסמירסנמףמ!כינו Jוסכמגננסןמס!כטוטסויוקסמס t:jוי ), lp/(רסומעוגותרונו

'סונגמורס .זגנוררוי'ינח"וותיו Sמםרכנונםנס •נומטיביו ;נמור.ו'ו'נבמי " iבזו ו('כ!וfוסגךמגנ(נו"קונח'ת'ומס'ג' .ס S ,"מנכ~מזו~
ס)וימטמענןמר'ע'!מרוניסחיו Iם:כו'ג(ממרכוריטמבר"חמנסךניקוקיס)ו .מזוכסע(מזוכסמפי(וכוסגןמגנ((ומרמטסריח'סיוניסמיitןן

דמטמט 1 (מטיני!מרוב'סםעוגותיווג(תג'וסיר .ו(מוכ'ניןס Sט(ממנממגסג l/חעטקו<'סגטס'ומסו 'כ!(גמטסמסרדרבי"ס ' pנמfומר'גןככסגותככ<
נומר'ע'ומרונ'סם"'ותיוגנוסו'קו"ו~ .נו !'ע'ר"ממכסע(נממכססחרבנוומ'יס .ממ"נמ,וכסטגנ Pכורזו::י •גמ'נמי)ומפ'(ו Jכוסגסויוק
מרוביס:כו~םעוגות'ו .נו iמט'נ' i '"ונסנומר'ע'! ('וfס 5ממעננממכססfוחפינוס 5ממענס 5ובממ.וג/ית "ס Sממע~ס Sממונסגךונעונסםמע'ס

מעינין



ככ'מ:ק"נמיכי!ארככטגיקטסלפרטן/, •כיו:iויוסטכיוסכיסרנככריןתמניתיו :גככורויוסטכיוסליסרעברין :ובכרינכיןבכטיכיןרקמגי •טנתיתיו
וכפי'ינכקכגרכיבכוקככיגןכמטסתמדנכרככטככנכסימינכקבר'בכגיסמכעונסנובכתקגיןזגיומרוכמררסריתירסוס 5מטנכוטסככי •כיט
v זv ובככורחיובכמרכסגפרבכיןטוכירסr לגךינכקכגר'מהימכרייהמכיןבכמגי'כיןגבכילמכייסקגרוכרסגוככ//כבכיסכיטיניוסחיקיןס-----~ 

גאוניםחרושייככטינ\וט rvנבכוכסי vיחריייכיסיייסטכייסגיסרבככריןככחכיחיןפר"מיוסמכח rטכיטרבככריןסייכיכיככריבכיןרקחכיגייחיי rממריכיססבכיכיחיי
ממרנירךמנומרגכיככרממזוכיחין Ciפיריטיסרנרייחחכייימ vכגחןיחיי Sמגר Ciכיכככין Ciסמניט

רי~ 5כ:.;ככס מ~~~~סגרכקבכגריטיכייסגועוסין Ciפעככיסארמממנהאתראותחירסולאכולההתורהרקחגירירן 6(וחגרבכייסלימוזכקן
סכבדוסרימ::נרסמסכורוככi:ייi:ימיוסונמיתי !/כבכוס/יהיו Sבכ »ביש)כויוםטייוםליה Jרעברי Jטחניתיאביי:רבא )רקמככררסמגבכות"'כגוככטיבין

ס , " 'נ "מרוייככיורוכfנכגוכגתתתורסגגו:iקייסגככי-, :גוככטיכיןככעיקרממככרן iגנעונס .fנבכר
גי Iמנ Iגר'ו::נקר~פ , "" , , <.לל , (Iכוי"נכ(וי"יססק"עווגהיווהיירג·רנכהטרוירו:iבכטגשבדראומהיאיעקבדבימניהאאומרבאככהגי'יתן"ייבכמן i"ו"פירומכטגר
קטכ::ועיר ' Cמכסייוגנוומריבכין!גיימיובככככרונין :יבאמאעבהאימצותשאיז : 6תייעקכר'רכככריעיןרקהכי
כIכרימ~יבכס Iר Iככמרקגרירבכייסגיין Ciסבכיפבכככיס-כללךאיןאורמב lיעiכארבידתניאשםכדגר Ciככחןכחיר\ג .rכגויסוכסמיסחחייrכ

יוכבכוסומיוס Cכפ' 1ח-מיי //י // 1 616 6- 1 ;i:ריבכייI כו <.וזנעוסורכזויבככתורהשבתוכהומצוהמצוה :נ:יי(נכ ,(סגרככחןיןסrיטיסי:iסיסמכסנרכבכגחסו;רימ
 (Iכגמסמדסממ Cכסכימיורינכל 6סהורסגכטרף tiגמיילי ~ייי-שרהשירה jשמi:ירכרמירנכנמ .תגייוסכfנמא'וד
 ::וודקממ cמ Iמ:!ו::עגככרוכיןגיומיו rגסכטוכססרוי,יק 5הותםת,ה_תתח jא ,,בצ-_תוסגותיויבכיוככfנריגיןנfנ 6ננכוגסס rת

'וננכר cממ(:ג'וIכר'"גררfנככריע"-גר'רכסוהייוגעווגהיויאריבוך Jלמע )הדכרים(בתיבואםאככביבוךבהכעכירסבכרססרטנכסמותסככמס:ורלמא
מ'דכ'כ P <:! (בג.<ייגרמס I ' •ללל

ר cמ:<גיף;י I'יכfו :גככליגסנככככמכסמיות 5ככ )ככוטס(כתיב iהקוחכשירייטבמעןוימיךממסנטיוככגי .לשוכיסכניסית 6ול .רסת
יפכו!:כמfוכ'ויכוסרפס Sוכסקכ//סין 6רנכתמחשבהאביולושארמהריימיםוהארכתלךייטבלמעזרפס Sככ:יקכ//:ימין vבכסכחס i:!ימנכרבכס

עסרסר 5 'נידחמ / 1 1ל 11 ] 1 [ח 1ן
דסמ,מורי/חרו::כפוסיפגסוננכגו •(מנכססושלחלבירהועלהנוזלותליוהנאלבירהעלהמען :;;ר\זו(יססו((מבכסס

ומבכרוכבכומרור sככוכנכססרפס Sמס/i:יקנ/רנכסוכחסנi:יללל
ימכפיגךנח"ו,וכענוסi:יתגסi:ייבכקכמין 6ככחוכסרגמינוהיכןזהשימיוטובתהיבןותמנפובחזרתוהבניםאתונטהאםאת

 ~~~וי ז:~ f ;~~כיבכקבי tiנכסנכססיוג 5ככולמכנכוכסגוגרתיאריכוזלמעזטובשבולולעולםלךייטב Jלעמאלאזהשלימיואדיבות
fו'כ~ווכונ jמ'חסכמסרסרנכi:יככחסגתומכמרנכתסוסורלמאחזאמעשהיעקברכיהוההבילאוורלמא •אדורשכולולעולםימיך

 ~~~;מר 6 ~~מג t ,;~סכת 5וממנככנכס~ 6ת rHיכ "~ו Sוכנכגיומהרהרורלמאלמעשהמצרפהכ)הו/הקנ 1אירעהחמשנההוהבעבירהמהרהר
H גי"מ:סנכסח"סרפסמססקגיןסנגגום;טונסללש ]י [פל )ל (ייהז כ Sיכס cסמי'עמעגיבכרריום jיכרכימכגrכינ jגכככבכסס •בםבראבתיאתושמעזתיי'חזקאבוכתה,בעכום

וסוחר Sס' יר~ס?~"פירוסנוrכיi:י rכשזורר Ciמסססככםחאיהו
 ~;~ר S'ו~כמ; ~;ניס: rCiיגתונ 6ולכומיס rכסככדגמיניכו Sכת tiוככקמלמיכו 5ססגמ 6קרקמוכר:ינכרכנכר5סיגו Ciמע"גמכבכממריותוכנוכרגימכיכ 5גתגחוגגס tiבכירריוססתית

מומר<:גוגרמרכ Jוא'טהרש/

 ~כסיפורגפרטלמוכככסוג'לווכטיגיןס 5ככמענס 5מחי'ייו tiבכדמחמוס 5ככבכוםתמסתfכזתנסיךפלרייקי 6יג 6ינסיפמגו'טוכיכיןין 6ס Sממנככס Sחוכ
ר 6נטרסגמנכוכ/"כרחכרןככוכםרריסמ 6ירגייקגו'כומטיניןמיןגיו!ריו rרינוי'ימ Ciגרימזרהיס 5וכושס lJיחיגו'י Sמחנכנס Sוכורגנרסתי:י 6נריטגוכי
כנכוס"נגוס rרגניגוגירטיסיטייגוחסרגכפיככעסחסרירנס/ר'נוכם'ככריגן 6גנכיוח 5וכרנסמרסחוס'דנריבכ//פגייטבכורחסמגרנכחקוכi:י Ciחיןיזו 5מ

יירי bרג'בכןכמ 6נ/'בכיi:ירסייגיסחרזכחגויגי bרמחזווס 5מבכישi:ייגי Dנקזוגיי:יכמובכיכיןנכיסנסרגירכויןשסמוכריגןנכופןכ 6יסרנכי ti 'נפרמפיכימירמ.
i:יינכוריסוכגככן!רקסי 6ול .גו'כנירסנככ'יכיו 6ל// 6Ciהרי :סיטכירוקכסיפמרריסמוכריוקמהקשיכמוססתמגיו;ריי rוככיןווכרוכתיוונעססיפמ

בכןהס iוfנכתוסקככגליבומותשבכנכוכממסונסיפןרfכמתסעכנו tiריו'יטוכותסכרוכתגכנככיגסיכומותסוכנכושמס r //תוכבכרקכפרסfכ/רמ/סגר\;רס
תרכיסכrרfכעכסיפןוגן r //כנכיתגסכתירסגרו rסגוטוכומתכרוג!רגגכססמכימיססטוכיסו"בככיסססרכיסוכת rכרסו,בכיעקבגרכיכ l!ריסמרן

גווכטיכיןנככרומנוכרינסנספןכרןנ/נבכית/וגמו rכגריכיככרינכין rרננכוס"כנכי'י//נרקסגרוין 6גיו!ר r ;;ככרוכס tiביחיר 6כ 6גןמוכר 6כר"ינכ 6
י" tiנחיריבכווןינכקברנינרכריגכירק iלרקשיטימסגכיס tiרמככו!ריכחריקיס Sככיסורינמכיריגיחיןחוכריס rכרנכגיןנעיס//נגטירריגרי r /בנכו'י/
 r6ככגרסגרחכימגותכנניבכיגיזורינגורi:יוס 6רמימוג'טונהוסיגןכיi:יקסיחרסi:י 6כיככזוג/ור' 6רנגפכגי'.ס rשכימייטיניrכהיכןורוכין:מס'סיף
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כפימ'ן Jכוק!:'מ'גfו :'fבכגמfוגכfו'וח Sמגר Cרנורסכ'רמוס cמהכח::ווסכבככומ"זרמ::ויסר

וס Sמכר tדfו'חמרמ'זוסגרמרח::ו Cממחי)ןגגכבככומ"זמרססררגמחהמרוכז::וומח
מו'ייגמבככממכסח'מכומכר Cרכומרוחזרכוכמגבו'וח Sכמכ::וווססבכגמfוכ::ומ'fו'גfו
':גרנגכממנמס'דכ'גמ 1ג'וממרסרסיכממנג"נחכמסוסכעכומ"זדמרסכלכמ'מו 1ככ'מ
גר Cלג'ון jכ'זוק'מ,כסדכמגכ'זוק'ומ,כסמכוסו::כוח'דממרמכפזרמלןקו::'מוכסג'וrר Sמ

מ,ןכמפכס 1גדמסוקו::סוסגרשפסוכסוחירכווכחז'רמסכגכ'גמס jכ'זוק'מ'כסמכנגזר
כסר'ח

יעקבעיון
כ cסידדח"נזסו ::r 'סרבדכחוספוחכרמכגיעסרפס t'פכמ ::rגחזקסלמכ Cסנ'מנומיו
ינגחובככעכס "וfגידfוסקכוחנבכג'רוחגפ:וטוכפג'ר::ומגרגרוזכממ jו::סכ'סמתלז
ממרחמרוכסטונסמדסמקוסכגכככמ :Iמממכיסייח Cוערסוסו'דחסנבכגממםגרוסו
 .כ':רמ) :Iגה jנ' rג ":!רפ::ומנופחמבככ'ר::ובכג'רססרוסר'ס Cקרממי'נן וfו::ו( .!(ורבכנוח

 Cכוככ'בככורמס'fו eחמורסעכ'ר::וס"כונבכג'רסורכמחנכרסרסרגווכחו'רבככ'בכורfו'fוכfו
בכנ'רס::ורסיר ו:: Cסמקכרנר'נוסחרזסכ'ורכבכוכסכחנוכככ'גכוסונמרזfו'כווחיכ

מרוג::וטונכמרסfומר'כווכחfו'פגfו:וו'כבכגומ'ן 'רו:: Cפ'ר C ו:: Cמקוfופיכ::וקכומנבככ'רומ
רקנ'ע'וס"ח:וו'ע:רבכלם iס :כוfוגונ':ימכדנסרבכחובככפגסנגופורענומממרח
זסח'רוזמתרזדכfו::ומ .וסרגכ'וכfוםמפ Cו iמכמ"מיחכ cו'fונכרמר n:tחכ' :rכז'קמ
מחכסכחכקוכיכסו'רבכועסוכס Jכמלס'כ jנ'זוק' 1מ'כוכ Sמסכוח'וגמר'מס Cמק cמ'ד
גוכן Cבכר'ףנככ'גחור"כוכגחוכגחןסגרfו Cר'וס cמ'יכגחז'רחו Iוכ' 1כסכ'גחנ'ן

וקזנ' וfו::'גfו cבכר'ףכחז'רמו Cכס'פןכיו'ר!:יחרר\'וסfו Cי Pכחז'רג'ח cממכוסגרגר
וטו Cכפמחרזס'סfוסומיכמרףגפ~ה'סר Iמכבכרר'יס"טכפובככו Pו Sמ ו:: Cבכ:::ככר
ככ'רוקמרגמממומרס"ח'וכfומ,וfונכר eמומכ cמרמ'::ומכ'מ ו::'ו::וסו'יבכועסוכס

ג'ווכ'זיקה'כיסז'קfורקכ'בכ'fוףחז'רמוגהנכנסכ'גחיכ'זוק וfס'::וממ'ר)ןס'ס :כזו,,:!
ער'ףרסכ'כמוככרfויחחחככזוכ' cנסכ'גמו'יממרזננחרז iכגנפובככמכומר ר:::!ע"כנר

 ::יו'ובכועכוכסממרז ר'פ:!גיוfוכמ'~בכגממכומ..,וככמגר Cר jג'ומחזירחו
 1רור!:' jמ'ינפוקומנג'ב .חטמכמנרiי'סנרגלייקרמכסי"מזור ,,' Cדראלמלא

כ'פוקנגנכנ)ןמסכןמכ'סומ'טריו:;ןומ'כז;סקזומרמחיגמ'ונככט'עומז Sקדמחרקמ"ל
וסמרגחכןייטכ 1דכמבכ'נגקכגרןקרמ,(:יכידלו::'סומכמכח :!'גנעכממנ&ג'וכ':וכ'
חן;ח \tוכסכ"מנכוכסכ'טרד'וכככfו cגד' 5Pננוכככ'ממבכסקס'סכנחכבכיכסקfג''מ'ס
גזונרוכסכענ'רסנרמסזורבכג'ר:גכיובכ' jרירו::'מ'ופרקו::ס ' Cוגמו Jגמ ,~":רו::מכוע"

בככיוכה'ז:נירמינהי :הכגר'fובכ:ס Cמפכ' ו::'רכגדףגח'רי!:'נו :!'כבנכרל'סוגרfו'חfו
יס Sמ:ג C:געי ,''' ;rמבכנ'רס::וסבככרוכfו נ;:ו'רוקמכבכ'גןרכמסרז pמדכfוfוס .בככ'רס
בכגרוכהג :tד'סfוכירעייככבכ'כגרקממרספוכוחחפ'כינככרבכמזג'וח'יבככ'ח'רסfוחמ

 :'חטמוכמטונ ו:: C'בכמ::רנחרזר'ק Sחדס 1 'וfדסמקמננרסבכנ'רומגכעגכfוופכ'יס
וקח

ריחומסנבמןו C:;ןקעוזמחי,וסגכמכ'כ'מלח' :tמ:;ןנגסינליוול",וניס('כחמ~וIר

יוסף !'ע
טמורחמממרמ::יiכו~סגמו'רחונפכמ,ןמ~'עזררג'{ובריקט::יומ/'ג ,י::ו 5מומח'וט'עקבברייב::י::יבנ'סו 55ו'חרופסקע{במורטסגחובגמונוחז I 'וי::

iכגנ::יבמקוסועו{::י::י'זקמוקב'ע 'ג'י::ו י::'י::רעועיiכו{סומטנ::י . י::'י::ו::י 5מז, II::יעו::י{קמוממ'ו . נ'/י::ועי::ג{'עקב .ממס Iבבט::יעו~מוחב'כ'::יסזוכקו
iכ"דמ'מג{ .{'גמע{מחב::יח'ו::י 5מיטגרמטוס .::יחור::י::יבט'מו{מו Iע'מעט::יטעוט::יב'ומרע ti{ררקו IIבעי::יגכ~ח{ק {מר::ו'( מי::'ט(ח::יי'זטירטוח'/ג

דמ'תממ::יכ'חמ י:: rוב .ענ'ומב'! י::'י::::יו'ק)ובקב'עfומפ'נו ,ח'גfומכו::ידטגר pככנן/'עקבמעט::יגסעוט::ירקנ'בעו::י/חנק'עקבנ p{חח'ו jגו!ח'ו, tiע
מ::ייבבקע::י) P(בגפר'סבנמנ)ווו"ר'רבביבג' 'גי::מרב י::'ג",בעוססבפסח'סמוגנ::ימרססבעבורססנונחס tiוח 5מגמ::יס'סמןורני,חגוכןג'כוסבמעס::י

ענוזר,יסו:גערנ:גטכסנמ'ח'מ::יו(ופרט'''רנננ'וחטגוחקדמחנמ'ח'פ'רוח':גסח"נחוס tiדנר'סחנונמטנ::י Jסמגו'ות Sמו:גס rבעו:ג"פ'רות'::יס
כוחייוע( '{עכ'חו וי::(ממר )!'ק'זמי:: Iמנ'רמנ::יס'סגכוס ,ומטחחטןמר tiס :גון rנעוס"

~ח Iכזוק' i 'וfממר'ח Iורממזורוקס::י .ג IIע'וענחכמנ::יוממרמח',נ'ז'כח{'עור,ורב'במו'רחןונח Iבס{'גחנח Iנווק' Iמ,כמכוסטנוח'חר"מוהאכר
::ימקוסטמוחונ'ממט Iמ' 'פ{חנ~ ,'רעכמ(מסס'ב י::מ( Iחז'רחו(מ Iב::י('גחטחכןמכמו ן'~י::מ~ו::י~גחבבקרייפכ'חמקרמע/'במיףמ'ס Pבפז::י'(יף

ימקר' י::ג'(י::ב Iו{ג .נ'גמו::י 5מרםגר ( llוiכ • Iמז'ק' Jמ::יז'קמקבוע ס'י::כמוכגב'סבענרוחבררן רי::רי::' Pבס P )'/ppוע"ג .(וס Pנ ן'(י::ממ 5וחמ
נימו tiטס'רח! rנחונמ . !'ק' rמסמנסכ'כ!ע{'ססחב'!נ::י::ימכוסדעס'קנע'רכחס'ספרקונר'''גן {" PP jג(כונרו((גורח .מכוסמורןסחזורממחר P'עכ

ו'רומנמענ::ינוrו fסנוס:גסנ'ןדמ"רי Jגמד"ר':גחוס'"מ"טכונ"נ,וס 5מ:גינמונע'יכמ ,מ'כ::י"רומכנמוריס Pמס'מגכמנסדעס'קנע'כומוס 5מנ Pנו
 :'רד tiקרוסוס 5::ימט:גסנ'סנע'דכמבי!דעס'קנע'כומ !'נמכוסוגרנ::ימ'כס"ר,מכנמונממככמ'ק Pע

מכוסעוטסמ,כו pווגנמס'חפ י:: P::יק"י(מ::ימנמ,ס tiגכנfו Jח'עשהכה ,כמחןונfונר"מיינ Pו I'חגח'ןונפ"ז ,ר"י::כ'ממכנמונחמגכחעס'קינfו
מ Pדר'מד'וקחויי ti(חקונ'חממןםס .גכב'ר::יענרונtוב P 'ו::יחנ'חחזוחסר::יורנ'ו''במ(ח tiר IIמ'כ::יבסחכ'(ו Pנמכו::יק Pעומ,כו pבזוז'רחויגס
 : )נ/'ח(פסרוס'פמ'טוח Pמפו(ממויןבחזרח P'עכנfו(סר\iגר'במ Pבס P י::ת'י::סחוי::יסבטחח Pמגוחכ"fוע

 •הערןיסגענראכט )כ,מ)געשלעפטהמתירגמן.



מלטדףקרושיזראשוזפרקנקניתהא'~ה מדשרו//ארשי"

ז::י 'רגג.כרמ::יס'רגר,ועטיגrכנגיריס'רגררכ-מגגדתנינא :יק"געגיר::יעגרוכמיטג::י~ומ •כ,ך,עכיי~רגרטגמחתם :יר m .מחר
ר~מ,מ C 'ו,גסנובכוסיו~ימוככ 5וג'ס'רגכומייחי~גווי;רממגסוןמיןבכגווגמיגיוכופ::יגירוםכמגבככיי~סגרעני::יטטכרקממר

;עי;מדגהינמיירירנגריקיסגי~ומטמעונו'מ;מגיו ,~נרסקרמ .נכיני :כטמ( .טשא :;זגוח .תכעתיה :מזויהיר~ו~ 5מ
גיגרכסמכהגיסקרויסו::רסכעסוהספקודיווכזכוריכריהוכטומרימיגי~כגוףכחככס ::c •גרוקרןכגיןמזיקיו:כוסמגויי( .מחזקי:היי::רמלחזכוה
גמגמגיסס~סוממל::רומגכהוח::רןמגהןממי:אונרר\גוכiכפגיגיiג.ככליגלו

גמ"סגrכגנוריר~י,וכיגרסמiכגגנוסכיהיסנה.וניצללידודוכעבירהשבא~כגוןהתםגירמן rגרגממי(המר~מ •וכיג~גפקח
 ';!,ע,rכמויגיימ;ר t:iתגוגנגוי~ו rמיסטרוניתאמ)חחיאפחיתבעחיחכבר'"נינא 'דר ,"!יחדעגירנככמו"מ,דכ,יסעממממגנמכמ
- jו • 1' ' :עוכמכמזכגגרמוימרנויה~כועג~מי t ' , , גקי::יקריס,נו'םכמוערגווfJ בכסי::י

נ~יפוכככג;רנ~ייכנכגיגורכפיכטמיע~(אסרח) )וכיבינשיחנאנפ'זtיחומלימילתא~רטה;ר::רסיק~~מרמיה.מוה"הטלfכשגרא
fוגכרגלוכעסוהרגרוכקוכטומעיסiפשא(שכקה)ערקואיתסיג)מילתאהיא[עבדה]גרוכ::רוfוס~ז;iס::רטמfורכרהכ Sכ::רה"ר
סגרגרועוסי~סיקיס iט::רג~הוכפירסאפילו jבתריביה jעייליהוודכיבניביבההואוככסורוכמג::רכ~פטליוככסהיו::ריה"
"י A]י rוfכינרסוגניטהגחסי l/ע ~"נק~מאןרבנןליחאוטולמדו jתמזקיחווביסמאfכו;רי.כגי~נכגiכחקא :גיי-רנונור~

בכנרנרוגירכירגרוגקוככוגסוכובכר rנומיסדנושאיע"א]ם[דףשנילחואי:'Iרנטרך :ני~גססגכfכור .ג~fכל:נפיגהווכגי 5
כסכווכעסוההפכiכוכסמוער::רייכו~גריק l ' ,_.~רגרבכגיגסטחמווירעהיכו.מוירעיאי
פפינוכר"rכגרכעיכיקוס rמ~נככ::רגיכו(עבירח)דברשמאליחאוטוחלילחכלשמרוניוכהוכהם~כטיסכיס p •דיקולי :גןגכ
C כרוג::רניגוכלדתנינאהימנהוניצלתלידךבא[ערוה]כמקוסט::רייהיאטרחתן. :פגגי~וסfדרכיגנכוגרמנר~רכרגכמם

נקרfכגפרסיםז Hוגבכ?~גמורכוק iגהימנהוניצלליד~[ערוה](עבירה)דברהבא:לאיפרסימfכוהמרגערחוקהזכר
ד::ריי"ממםמגמכיסונוןמכiכגיו::רןנרוכדברועושיכחגבורי ):ככהל,ס(תנסלועושיסכמע::רגיוחגfוהסכהמי~ •נככיוהfכ

כסכוכבכסוiכונמיסנקוכוסםומעין I /ו •ל:לכסיסגמכfכגחעסקיכi:יווה~ונרגהי
ורגפפיכוrככיגמרו'געוגרfכוכ~גיגו.רריו[וחביצדוקכגוזרדוכובקועשט :יי-כיס r •דיברי :גגינס .שיפא

ומגווכןרגריסמכו j[תנ :ורו"קגי<'מחלשלהארטמטרוניתאחחיאתבעתיחצדוק] •כןייטב :כנכות"נ .ימיויאריכו!
כfכפfכ::רכמס'~מטגתנסרר •גו' 1 ר::ארטחלמיכלמידיאיכאמצינאולאלבאילי:צדקהכנכו::ר"כ .חייסיםצא :נחייו

םסמגומרמפגוןוכר"tו~יג~וחסיככזינהנפקאמאילחאמרטמאדבראיכאליהכונור
ק~ iגרורףגמיגח N:בנוניוג] t:iגrכירורז.האבגויהויתיבסליi:כליההi:כאנור'שגראהאאכולהאדעביד

I • I • מנ, •תאןI תI I I נ.I כסרiג"פןגיכמוה .כרוןוt:i פירםN חייסי
וכוכיעכ"כ ~ r ";סוגע iכרג'~כfכגעוכסלאחאיכוליידעיאיליהאבריחבהאנפילחאדעבידלהארמהאיסאיליח

חייסו~ייוגו' I~עותיס iכ"קכוfכ~ו t:iפירואיזי'?להארמטמרוניתאההיאתבעתיהדיקולימזבזחוחכחנארב •צערתיך
יקיס i:ינ C Jכרמנכריכגעס"גכונור rHגעו~רתז iאטל l/אקבליחאליחואתאלארעאמאיגראנפילוקאסליקנפשאיאיקשיט
גגי Jכוי::רס Ciכרמונכטרומייס..גיו Ciיו :ררינרישיפאליהיהבעניותאלאוליגרסמיליהארמרפסימאותארבע

ימין jוfכור I/Iגעו~חיין~יfכגימור::ר ל'· .. Iלל
 •אוכ jאותעושהשארסדבריס-אלותנזנחמזרברבאיהרמישםכו

שביןשלוסוהבאתסחדיםוגמילותואםאבכיבודהןואלוב l/לעוחלוקיימתוחקרזז l/בעוהפירותיחם
.בגמילותלךייטבולסעןיסיךיאריכו!לסע!ה)(רכריסכתינואםאבבכיבודכולםכנגדות//תלחכירואדם

בקשוד)(תהו,סכתינשלוםובהבאת •וכבודצדקהחייסימצאוםחדצדקחרודףנא)(םשו,תכיבסדים Iד

שלוםיעקב jעיוף l/חרי
כדיעו:: C{פייס :Iמעסניכגנ{דעממו Sעfוחכמזונד~ויו{מ ,נמרע)ןממ,כרfככנפייקאומתסנס{ומוחוזמ,כfוח,ממדנבכו{ס{יכfוע{מחנסחימכוIככר Cזכ rיערכי~כרימ
מ{קסימ::רי{ססרי :Iימ:<סס Cקדועכס Cנפכמיכריסוסייינס""כ ;cמחע)וענמס{מניבכנסו{ס{יסקז{מ{חגיני{יססיסדחיגמהיחחזמי{ומרימיורעיעסי{סזסיסמ::יס

יעגכמכיח<:כריחיכממנות{יחי Cניייקיוזמ,נס jדכיימידי{ר"חחייז{חנמיח :rס:יכדfו
וחחויס 5סמיית :tבכר~ןסמכיכסמנוחר!:גוכמזיוחסו(חגס(יגחס(מכיזוקיוחיכסמכוס::(וחיזממרו Iמכע(וכיסויחיויכחרסחי,וכ(:כירועובככסו(ס r(יסר(ח(מגוכי(יססיס
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יחזק"ל(שנאמרהראשונותאתאיכדכארחונהומרדימיוכלגמורצדיקאפילואומרfווס Iגמרסככנרס iממ Iסגיסבככי(
תשוכהועשהימיוכלגומררשעואפילופשעוכיוםתצילנולאהצדיקצדקת )לגכמי j]סבכרככריגממ Iכפרסס j"[j]מגג

כארחונהרורכמוס rככרמסובכורמ Iוכפרססכנגוי
חיוקחמרזוטרחרככרח~חונכס!רגססקפסככ~סווגככירפירוסומגחגפרס"יגו'וגי Iבכמגסוןמקיפיןגסוו~פרסוזרק iסוממגרע!רקוגס it:iכס Iססחסכמי

י\כ~ it:iכס Iססחספיו Iמקרחיוקווגרזסגנכגיו iק"מרררגיגחגרי~ומר ~ I~בכםג!רכוכ jיlג.רוגפי'גו'רס Iסבכגחו!רסכככרזגו!רסיבכססגזרגוגימקיפיו
וכ!גרבכ'ןבכוכוחרוכ Iסוגמיגוגחוכסרג.רבכיטגfויגוסויסססכזוגוגכמיקוכס j]רכגזווגסגסגריבכרס Iנכגנכורבכסס Iסבכרכווממrכיכיומקיפי(ן Iוזומגרבכiכ

גריקמכגכיכוכיסו'י iסייכוחסרגגפימעסזוסרורכג][fכמריכ(כככיגמי rו Iומגחייככמגיו •גו'מסריומזוiכככגוסס j]בכגו'ח;יו:כאילוורו"קר Iמממכו
סעוכס j I]גפמומרראנ"ש :ורוווקפוכריירוכיסיו j]בכרסויכמ(נככור)בכ j]רס Iי:י j]מוכסגגףוג(כבכיגסחוס'גמו'סוזנ Iג rרוגסיסיובכרסויכמנמור

מייריס Iרכרגסחט)ור Iיחקחמר j]ככמרחוטמ j]רמכ"וקממרמזורחעמו( j]מגמחרחועמס Iגס Iררגיחיררי l\רמגח"ק iמסוס •גו'רוכומחררון Iכ
מסנסנכוגו!ררוכמו 5בכר Iיזרגמו!רוס Iסכו Iרחוס t:iמגזגו!ררוכומזררגירוווסיחירכמיורקחמררוכומזררכירוורlג.וגס iכזווכסמוiכ(ככגריבכ iמזווחוטח

ו~ 5נמזוכסגו Iחוח vובכוגו!ררונ~ויסנופי~ר:יוחגיון~זגוiו:יבכו~סג~מ!רםנכססחזו!רוס 5גמבכ Iנ~גרסוחיגו~סי:יגח'י Sמחנכגס Sמזו:יבכוגס:ייס
רי l\מר~חססממרס"ר,ככחיחפינו •גו'ומרריככיוג~נככוריק i5:אפילוורוווקמחריסקסוסומח"גמן 5בכקסוסר l/ועירונכ~סרניסיזIכ 1מ'זו

ף Hהרייעקבעייו
סמזבןמןנעיססרעיכרגריס cממןריס ;eת Cוכנ'זרגיס'(ינכתסקיfיכמעגיר::<כעוכרמג~וזכומנות ' pגמסימנס cמרימג:סתוספותנמכן .ס C ו::נמ;ןנמקיפי(איו

זכמכסמרנכניר::<:עכזרמי;עו;סנמכמ cכןרמוי Jמכ iמ <:: Cסקמס <:: r 'כI;ומסעכירסכרןממ qסמק'גמכןני (' Cען (,מ:::ק'זס ;"ןעןדfו' Cגמכרנכי' <:: Cקמקיפי( jכ::ן
יכרככנכינככוחחנעמירמיר .ומחי(עוכסגמנ::כח~ןרfווינסהרמפי;ןעגירס:עגרמיכמנןכי::<חועחמייגמכןכימגמוונרןמנוכי::<ניממסככ'ק"דחמריכןמנמוויסמס(מ
כוכגיוס Jמיקויע::ס Cחמרמ'כפרגסו!::ממ ,כיחמ " Cוכפר <::רינכג<:: <:: Cיעו:;כחכרעכסחי Cממדסוחמככממוידוחחר::וגגמחרכגככרמ::ו!:יסמכגכןיממבונפרעי(c:סס

ןכמכסמר(פמומיכי::<יכחויג!:'(נו כו::'כחמכ::וגכזוחסיחעמןכחכנכר(כככויככעמסדןרכחמריכ(נמיכוחידכמכיובי.וחנכ ,מ",ן jוממייניו Sמכאילו :זחכוrומת("
קמימ(חמכנכמ,ר'(דכרימ,נוחיניןfומר::<מכמוד כ:!ק<:::: <::ממירז;פי' (יחכגכוי :!יכמ"יןתרוכ!:יכחנכדסויכחגמןרכריקמג(נינוכיזסוי::<יינו iמסנ;פימעכ

ע(מסכמ cככוכrונ(מיכיממרנסתרענירססיעוכרכמרס;ןכומ!:חמרר'חנ::ון;רגרימסדיסנגמינומזדןק)וכעי;:כחנמיתירוכיןכפימ::<רנ::ימעני;(טזף(עיכ:זתןספןת
 :כסהרעניר::<עונר וכ"<::זקוכןגבורמסרכ;פימeעסי'ע'כגכומייו 5מדקממרזממיני'ועודמ'נקנ(גס יג<::מrכרינ(
'rונככגרעבכןדכט:והכריןכפיכן:קוכס מי<::ומפי::< c כנחכוכמקיפיואיזכ'דףננז::< ח<:: <:::קהרכהמתורוC דקנ::ומ::<יינוו:ממחוכמנמס' ו::נ::מקר'מ 'סות<::כמב ,סJ 
 Cו' .ווכ'ס :rקמקיפיו ןו;:;מנכגנכויממנו jנפרע'בכתרמיס cס C ((ממ<::כככר:::עננכי(יןסיס <::מהדיק 5כוחומרים"כועוכסגכחפיכומימודמנtינכיו Jחמרינ
,סחי מ<::,מיד j:;כפרנכ' (' rופר::"::מקיףכחככוי j ':!ועמ,ןזפירנ::זנמ::<כפירו::ונזקדק ::ני"מקממרזוקחדכחוודחיfונחניזככיז::ווח ,מ"יו 5חגחיכונעיניוזי::<חקחמרוחי,
זרביכמנרי::<וכמר .גגכוי j(פרע'fונfומן r;חחרמןמיזכפרנכי(חסחrכרכממתניחי(כ,ג pמ'דרכרמס •רמfון::מעו(נרכיאיר :::יחוכפוחימ Cקוינגזכ::ומקורוןמ"ג
כחדרימןחחיכ ,גכ;נ::"גיו;מנ::וגיממכ" ,מו::מיירינחמגרעrוקוככ c <::קיו::מסדחמרמתככנריעיוכנמפ"כבrכורר::עחוגמורריק 5מו 5עממס iחירמסחסזמפי'ק'חמ

גמ(ונימעטמעעוכח .rמחככת(פרנכי( eמנחמיר jכפרגכ' :t ·::ו::ווחקיפי(מדחי( ''':רפכ-סגרמ::ןככמ..,ננומגי Dכס'כרמכפליוסכסגכוככוחממrכtוכענירסמרחמתכמכו::וגככמו
 ח<::ז Cמרפרר"מ.ומם::רנככ!:ייכמכמזרנינחכרי::<(מרמגכוערמ I;מרתי(מ::ומקיף :ס'::ורמגנענ:'נכ!:::וכימ <::מ j ~כמזונ::יומערמכי "ר,..מיות :Jקןזככוממורוכר'ח

I זתככי:זןיJ מןמחדנ::ןגגממד::וכחr מ::ו מו<::יזC כס::מיס ס::י"'ח(כ <::כ:מנ:כיכוi' כפרעי(ר
סומכונורחפ:ר :tומס . ס::נ<::נמיכוכמקיפי( jמ'זמכמזמיכמחרי::מענמrכרונחחגומונמסדמנ(סמ::וייכןמירחrכר <:: rכועכ:ס (נחיכויד rמוממז::וגגממדגגנןיממכן

מנכטממנוכיפרעמקיפי( jומ, Iנעו::ו'ניסוריוכפר::<כו :!'נסמרסממ;כמנכ iימוהועז::<עןןיכופר מ;::נפר~סיחנמה((וכמ r 'נעו::וונממנ::נפרעיסגסמר C'Cנrכחגכנ::מדנר
 : I 'נעו::ומידממכןנפרנכיומכממית::<::עמעדכ::ימהי!רין 5ומ,(נגכויממנונ::נפרעי( rנעו::ו'כפר::<;ו C 'גסתר ::נ' ;r"ממ~נחוגהכמiכ'יחכו ,,"ו::וממתכגמ כ;ו::fוכחמעע

ו=f<ננוכמ rכנףמו 5ע עירנ<::::ןכ 5מ ס::וע<::נ ::Jנrכן <::פי " I מי<::fו'נ;כז::וככף::<עןכסננן::וכריעסרנ::ועוג::<יחגרחמדנ::הועמ jכיווק' .נו'נ::::וכריעריו ;rממממ <::ו Sמעשה
חכמכנוככסמיןכ(ומרוגו'נככמוס fiוירמ::וירס Pורסיידקתו 5כנ 5יכ:זומ <::ן 5מכדנרנ::כוס::<סמדס Iחככסעוכסג;נןתעכסוחמונס(גף:זנכןכס::<נריע:::ומון;מ:;חע'פ

מקיפיןאין :סבכגירסמןמרסומוכבכיס
מגוזנכמס'כס j]מ.פרווהסססגוג Iכח

ג~מוור) i(פו'iכגן iסחגו IIסוסמח
מככ"גפרבכיןבסהרסמיססס:רמזו~~
נרייהמוסמחקססככקיפיוון j] ~מכנננ~וי

 :הכן]רfומרנגגכגמףסימ

יוסף

מו 5עימזיקמ~מ~ייועי~מ::יממתו::י Sממ::ו t:iעמסמףויממר(רטעעכמוימזיק
 ,!כטעוביום :,ות r~כף!:',ריעכוחמתמכו::יכעיגיומכיגוי::יי~~כיכוגי

כירס
 ::זמהכף)נ::יוספומנורגמrכ:זמ ~פמר 'ר Jןבהג( ,ר;וןמןה ן::פכ::גזנרמף



מדףקדושיזראשוזפרקנקניתחאשח /יא-ttמהר' "י~'ר

כfוריק 5 ~דקrכ Sכדכחיננחהרווכחוכרר tiכיוןוכ"ככוטמ ti~ומעכ~מ 1Iניוכוג~כיוח r ~ 5וכוכחעווכח ~ 5כוכחנכור tiיק iS •ובירר.י :יקיס iSרוגו
יס iיוג.וחגועיס tiפ ]מ[ייווכחפ"גכרחוכויגוככורר~'יגוג:ו (ctניוסיגוכ 5ח : ~ t:iע tiנוח~טכגעגוכחהוןכ •בתוהא :יו..fכ~ווכממfכחינר
חחרוכרד(גיוכח)חממ,וכ"וכופריויוכיוכגג tiיק!רו 5יגוכ Sמנח ~" tiוכגנווכר •ובופו :עני~ס~נfכיסניסוויו • rנעו::י'/רווג'סיקיס iSלמה
 ~ 5וכמעכגוגrSכ~חכמי::ימוגמ י:: t:iעגגי tiו I1ר iSגגוכ iיחנסנמחרכוומעוטתמיעוןכ::יגריקיסוכןנפרעיס .כך :וכפוממוג .נקצץ :ממנומעוב

t:i כו 5נמכירסfרילמח :נקייסגוגסt:i כיכדוגמ::יגנינכויווסיג;יסfנרקתו 5גגt:i כיג
i כןכ:כ::י. .כנכו:ר/יזכוניסt:i ככt:i מונשוברשע)(שוםלומןכיריואיובארחונה :ג:רספיע'סi ומחדורt:i רמררגיוורמסתממני

מי"'י~יח:רוייכונוfכrנויודעכמ-גכוג~'ל.לי '''''יג 'א'"זת' I ]מיעוןכס iכ' t:i 'מכווחףממוכמטט .ובפו
 1 1 5 1 .; .; 1שכאהרשעשעתו, ) 1 '(שנארשעוכרס ti lקנו .גופו y·.t /""כ .' "Iגיו rוןכונויי
I

I f" I I ~ 1. ) בכJ ~ו) t:iI רrווכו) I כיניJ רקחוJt:i כג
גי t:iווכ ~ tiוכקדגחגוח~ , I/ווכפיי!גיוכיווחמצהוניהויכחמצהעונותכהכיוםשובורטש'~ו ~ I/ינו' t:i.חלטדרנהוכפס:iר 5 ' 5ק::יוח

כוכ~גtוחוכו~פ"מ iנכו t:iריק 5נחכמ ן:;,כ :ררואשונותעלאבתוהאלקישרישארטןכיותסכיכוח t:iיו 5גמי'וכרינוחיו t:iטו tiכריו
ג; .t:i'Aימוחכגימיוגגו:iגו 1'רר 5יfככרנה-ttוכמ'כמיראשישנוכלמשנחשםכט:ישקרקעוהס.גו:iנכככי:ריו::ימכרכ'ס

עו t:iמרו:iוכוכיוסיגו:i(גחכוו:iחמרגק"מהואכמהרהלא~ר.ץוכירךגווהו lt:iכיס t:i::יר lרוfכי t:i כ.i:ו'כfכפני רi:ו' Jרר
נכו t:iמרו:iכ t:iרחיייייח iכ;:ןכי:ר t:iרמפיייללי ,נ t:iוחחריתר;:ן t:i 'כעיני'יסררגןכרfכיrו
כייין rממ,ן Jוגגככיכווככפי'יייוכככ tiאשו-ttהמ'והוחטר)(קה'תשנארזכוחטאנית'ייח'י:מוחריכי::ינכrג;כגו'י t:iומ;כ::י

כ~ t:iונוגנוכקומגו ti'tiכל :וק"כעו tiוכוולאכמיראלאשאינווכל •ינתקכמררוהכתזס
רfכזרוו::ייוככ"ספ'ן •וכןחוזונרוו :היושכמ)מזאינוארץכדרךולאבמשנה

עכ"כ::ינייוחעסגנח;כווכחוכמו I:iוכ I:iשכולולאילובעוה"ןנמש~יםצדיקיםבלמהצדוקרנןאלעזראארנמןשםל
::יןרגקטחנמובוכותמרוחרfכ I:iכ י::"~ו(נמצא)נופונקצץטומאה'למקוםנוטהונופוטהרהכמקוםעודמ

כי t:iרר i j י::רמהניתיועגי::ימ"הי iמלל
גרכקמו '"ןכוכס iוכמ '"כfכונזוקפרמכריבעוה/'ןצדיקיםעיסוריםמביאה /Iהקבכך •טרר,הבמקוםעומדוכו

ככמכחודמיזוו iככי~סניכחווכי~ומאדגה-ttי'וארןיתךמצערראשיתךוהיהת)(איובשבארמהעוה"בשירשו
חסיר י::"עוגחכ,חוכויגוומסג~וכקרחלמקוםנוטהובופוטומאהבסר,םעוכזדשכולולאילזבעוה"זדומיםרשעיםולמה
 •וכ' rנעו::י"גוכסכיסריקיס 5לתס :וק"כטובהלרםומשפיעה /Iחקבכךטוכזאהבמקוםעומדכולובופובקצץטרר,ה

כ I:iנכ::י י:: rרגכ::יעניוווכהון ''' t:i]כ'רעייול ]לב )ל (ל " ]בל חסוניחמגמר::יגממהגיהיוח::ין Jוו t:iנ)כהתתחונהמדרגה Jהורישו jהור'דוטורדוכדיןבעיהרשעיס
וכיוכ!יותיוככיורממכקגעיכרמחגי' :ומתדרכיואוריתהאישלפניישרדרךישיר)(מש'ישנאטוגיהבם) ל~(
 I:iכמ'/כמיגו::ימרסמחווכדוכ::יעוטהיוכנשאלהבלודנתןהביתבעליית 1מסוביוןקנים Jטרפורבינהיהוכנרשםלא

יה.יכו t:iרכוכוי\.חר~ I:i\Iעז~מדסכישאלה
יו I:iעו tiעגפיוסגכר::יייוככו'וככו tiכfויגועווכתןכומיעגו tiכיות rגיונ'יק 5 ~ נr~יוכ~ iוכמכייוווכבכסיספיווiו ~ tiבכו~מ,סגונבכגפיופיווה ~ I:iעו

::יומגוט::יר::יכוכקוסכוגו~ויחח';גוףמוהוגק:ז~טוממ::יגככממ::ייג t:iטווכמ::יגמקוסוכט::יפייות י:: t:iע' t:iמחרכוופוןכיך..::יכוכק\סים iעומ!כירות
נעו'י"כט::יר::יגוכו::ירייכוייוע//יכעו::י//זועווף Iגמוזכיז 5גקכו t:iיrכיריעוור::י"וכןככונמ::יכמקוסוכט::י t:iממרוטפו י:: .A'טימקוםכ!'וזכו:iיוכויק iSכ

 p //פנכיינו :fכ,ועוכיןפ~פיו 5וכומrכ"גכנייכ-סדגידכויועיס t:iי I:iר'מסוס'וןרנ::י iגוכג,ויייודכיכיו..וכסייס::ירסעיסגנכי jכ::ייפ::ירכייסככיין
קימוככ"הי '"כמ';יינ~ויורריססנ\::יגסמןכעו::י"כעוגיןחיןנעו~"זג::ין tiכזיוחוכיעוטעכגס t:iמסגיןקבכוככי t:iעיס tiוסמכוי"מקמוכר ]ב[ ~/'י,

י S(1וו t:iוככגגר 5כנ ~'י::' i:1וfג j;tiגיוiב rווונכניעגגי t:iהקב,ומחייחועוו~וכיבכוטער 5ינג.בכגבככוסוהקככנעו~/'זי"כונוןער Sמיהו t:iימריק 5כ
כסוומותרוכיגגגו tiעכויקכככמז-ויחfוככ ז'/:-.כבככוו t:iיקכ,כו י::יי:: t:iו t:iיווכג:.ס::ייחירי Jריר~\\וכונוןי ti 'רוויסקממרע I:iוכי t:i~ריכפיויסוייו
חכונימוכי,תמ j"t:i ~ jוכ'יענמ i 'וכחוכיגי::יגעיכ iמרקחימע I:iמ 1 "כוניכיסגfוככ::ימ, .ןכיפוור/ ~,~:ינניורו'pוכו t:iעויכהיוכעכד::יייגויניס
ג'וכ i::ר מ'י:: iמוכהגיזכיוקמיכוכירמוכר~יfכ iגיחזורכעי'רמחניהיוfוiכוניחמגמרכסחמחגי'מסןייגח t:iנfורכעיכסוגימ jר::יגתגוכ I:iמ::יוגפירגעיכ

מיז::יירעגחוגמיגהקכמ::יר::יכמהו t:iג t:iכק'וסט:רונותוח i::יוכ י:: t:iמעיו..ממרז Jוכררהור::יכ t:iור~ "rכחגקיני tiר::יייוכג::י I:iוכמכמקרחוכ I:iי tiכגנ::י
נ.:וכו tiגיס t:i '~עוכם I:iוכוסמ t:iמחרוחוטמגמיגתר'כמ::יו::יכמכס::י t:iוחונכיןג;כיכוכרכמניגי::יסונרוכעיקיוכ::יןרמחררוכ"היגקרחוכנ.: Ciכרוכעיקי ו~"

הכותב
ואמרוומר'גחותעותרוכ.קוםמןציאו Iהואבוחעןוםבישובבותועותבתןרתחןאארץררךי l/ורר.מב/ם'תנב •כו'ובר"אובמשגהבמקראשגו ..כל

 :יערןתופסןווצ'םמןשבמןשבומעשיושאיובארםשאיןהישובמןזה jא' jועג'ובמוסרבנתחטובהבחורההארםבני
יעקבעייוחרי"ף

C כוןסחןיגריבכ::קןכסבכןכסגחיכובככנוןחדסגכירחסrכדסגזככען(סכגכבכרקfדנוחע'ב •בכונןחגנוחנסיכיחייידןוסC '!סנוקרחנועוc בככחC ררקסC חחחבכ:ג,,'" ' C בכין
חןק"י:גכסגיסרנסעןבסימנדחמדעח iןהס Iןס Cר;!נונםי Cגנו'גיןח Iגמסגננד וfור:;: .עונןחגמהנסיהיייכ :נדיקיס:ססרסנ1מרמנידוןסבכןכםיסיס'רומrכוןגןנבכנמו
 Cנכ'בן::סרמנסיעכנהרן::יוס Cמכרי'וכס Iבנס::במנספסס Iנומחורוכחוסfוקרחוע:סימיןג;:עע;מק:'ר;fוסיח " Cרי'ןנחבכונוחגממנסו::מררנריקונ':יו'פירו::'י

מסנ'ו::מ:יוי;מדעבמגמיריממרינןונIל;ממימיו;בסוףר::עסס Cו::עזסדורfו'ועיי;מקו::ימנ;כfומרונסrכ::כוסס C::עוגיוןמרכוסטוכסרמדסנכןנוחגממכסדניסוינס Itח
מבכ'כ .כרמ:ונוחIלכנתיהא :גמעימוסויימדסרו::עןחמכרף{גומעיקימנרו::עכfו :עונוחגממכס(מו::נו::מרדסכריקIוכ

ירוח oס Cעו Cגממו::נסכויסיוסt:רעסעסt: cזכמימ;מעו::כ 9מגרמ,נורע:גדמחו::בסחנמור
ר::<מביס"יגיוחנןר'ר .rגרחכבכרןחןי t:Dסוfונגך:גענירןחרןבעכ::;עןנרקחן Iמסככודבריס ס::ו(:!ןכחין eסיחיג cמ .מןטחכןחבמכרסלא :נמעו::ס 9דנוכרכבכיכרהמרינו

ג(סמסגח Cר'רהיחחבכ'ד (!י'סנס eננוןכחכמרוחמ,נן eרקחנורןסחחרז Jדרבכ'ס"חנ:רבסבכןכס נ~'בכיקרגי . " Cס'נוןאיני :כדסי'ןכעמ'מןח iענו~נןכחי'ח Dנ
חבנורךחfומיכחfוfוסrכ"בכן~fונ:מבכחחfונרערמיקיגדףסחיס Pכחנורינןדכfוונו:נ:גנוקרfורקבנורחכינוודס Iככריןןחיןחרזדיךכוfויויו Dבככבכןגרחסורס Iח' :cיכיגכ

מכוגרו Cבכיריורסיינוכבכחו Jימרסיור fcומיסס.ככ'בכנסחו(געווסיסכדגמיב .עסרסנמקוסבכומדסגוכוכמיכןכנכוס',דןמיודיקיס sלמח : Cבכ' !fזפכמנניכי
ן

ייסףעץ
רגי Sמנסרכמסמתעוירתסתחוותתגכותיגכוסגו .סוממס~מי~סנוטהל.fוממ,וכיס Sגממונד"י :סמרריסמ~וסטעיסריוממנ l/סוכממייכןמחוג'וס
 .נסוכיקס Sסמפ'סמסכגתסכפ!גסיח .טכועיקרסמן .וממIכור'ססנוףוסויס Sממע~ס Sכמממ~מיסמו~fו .ע!גסמטרכרקתוכ~~וימנךממךמרך

גגיס rסמ::ינוףויוסרי •~רענ::יכרמיכןכ~וממכס::ימIכחעפותעכפי;;וורק וf~כוסממרמיךיקסימ~מסרסעמו(מכ~כךקתוכ~מכךו~מסכיכוכי
ס~וח::ירמסיח '//ע .מכעררמסיתךיהיח :סמוסמתיססרע'ססכופוחמקככיסימיוכ~ס~מרסעוססנךמ"ריכ::יךימני::יךמפורJבמרסעוסונוניוס ~ :Iיכ

::יעוכרוחת 11::יחמכסכןכ~גי .ו'תנך~יטנס::יכ:מיממריחו iכע~ .מכעררסמjבוטתע~נתוסמומסכירסעו)גומכrיריןחיו j~כ .ככר~וויגפר
::יורג~ומ!גררס!געיסגי .ןכוממסנמי\סועמרוכט tiלאילן : tiסכפrותיומס :ס tiע tiכ'ות rסכנענםמתמיןכ

נרע

 •ועויטיראפירט 5ניטוינטרער ) hן,נםתורהם
1.; 

טג )ח'ז. '"ע(

כליםאיצרעג

)fמהרישא ]ו
כראםיי' . " tllה l/ר

(נור'יסאפינ
שם )כ( :עינ)

 F"D •למהה nר
 :עיfו) r '(רר'ה

.. e --כ 

יוסףיר
 ;j'Cרקרןrומ cחוסא
D fפגי\ו:מרר'(נ :'כ

 Yס Cכ Pעפ'גספרי
 :כמס"פ'כ
~ 

גאוניםחדוש'

נס :eמג'יוחר jימח'
סיוחרכזמוסומגי
נזמן t: 'D (גוו cמ
e: 'חi כעסמןסC ס
 ( :1בכידין Cבכוננר

רו S' j 'וfמן'מעכס
c גי,חקפןמדסכ
:גיומוקורסיגך Cוכ
יןח :tמיכרן !'וI fגנן
נענו::מינו Cחחרגיג

:;סומכודנר .ענ,:זס
 ,.מט:ככנ'רנעגו:
יכרוחי!בורמי

!:זס(פי,ככיחו :tנו
ססיחןגחיכןדןמס
fווכנ~ר,.נון Sבככ:גפיכ

כחגוומ,כגב iמ
ן(fו C 'מ<:;ימפןז
נני<ו!:מוע ג:כ:/'
חן;:ונסור C 'פתי

נענ!:ו::מ,טנדנריס
מעכס ( Cנכירג'fו
כfוכממרן Cמןקיכרן
 {;סכייסירח::י

\כ'חרין;יחכמקרס
גיהמרורןקתד'ין

רמן' ך;'~כגחובןר
t: וfיעגורגjr.r ז::י

 ,וfגיfו:סח cמנ,
יררסו,.,;'ו::נכיס Jנו

 Cר' :tבכנו cכנו'
כר~ו:נורfוויכרזוף
כיריפןככח cכעכנוו

 'tס Iן .גמנכזריכרו
 Iכו:סביע jגיןיכ Iר

מו:סנ:fוו;מו:נס
ןסחגרןן :tזו Pסחמר
ןכ'בככנכוחיוחםמ
 Cנע(!:סוחרנו,
וכוfומעכככ :eד l/ככ

 ס'ב<::קספיחרןר
בככסכקרכחנורר fcו

חפוינפיכןכבככנויו
גיר Iכמן .עכמוחיו

::כחונרןיעמוחיוגע
עטרתמיכfוו:ח
 '1מוח Sכבככורקנ IנIכ(

 ' oכ:ג Iןנוכי:ס
e וסוחסחיר:גfרפ"

נמנור :eכעכסכמןמ
רן cכחסימוח Dר
כענמןחיך. ,וק eן

כ Cחננמרוי Cו:ז
C וכיחורסננמרוי

מוחין Sעמםמ(פיגו
נו :::' Cננני jכן

דיכח :cרבכסח:ס
C כוסיכס!:יכ:ג

חכחרסןחכחכנוןד
e וfניטונסינססי)

 ~ C(מיגן pכחור:ג
מכ{ •נIכ:מוח'וי'ר~

ז.~עיסי"סטנוס



;' 

מרףקדושיןראשוזפרקנקניתהאשה
 :כירוםגיגסמו 5גמ •ג i:!מבכ~ירימכימשהתימוד : i:!גמ,ס i:! •ג fגזו ' i:!מיוחגןר' ). f 'רף(רכ"קפ"קכסוףרזכמריגןזוימג • Iוגונרו(תלמוד

ג~סג;רג'יריס:וכממו Sכס' •סגגרfוגבכיסכחגגס iסק;ר"מגדולוכרוtלגוכרופריןוכר'ן 6כמ iכיוכמוכריגןקייסכןחוכרוגדרחפיכ,ןוונגחיד'ג
יכ;ריגכמרזסגככוcערג;רח"גוכמוגחכגי i:!גסכ'גחיםמורגג;רכגקטןגוכיג;רכגוכיגקכוטרסופיןמעסגכיריוכגימסגחכוכורמ"חוכ iנ

גיגגורכ;ריגסג;רורגגיו6חוכככו fגימ\ימפכוגמרוממרכגוfנגס\יחסמכוחמכממ jגגגוכ i:!חםמיוככימר tiג"קייסרמוכרכיוןג I /ומכנרוכ
כ\יגככסו tiמככוחגסגמוכרוגמןחכומוג"פרגiכסכומר i:!ו'גרוכג tiרמעמגגמ
וחיכוק tiגיכוכמחררוזו i:!ומבכוגiכרומומ •גדולמעשהאוגדולתלמודבפניהםזושאלה-ממריגןכמכמרממריגןקייסכןממרוגרר
מגיר iOOגכיגמ ti Jזרבכחכומהרגחיכילוככימ tiמכוכורנרוכוכרוגמוכרגחסופרין
יiג.חיכוווכססג"ר'יריסכ'יד"'וגןחכר\רבנענהגדומעשהוארמ 1טרפורבינענהכוכרכמfכסקייסגיחןכןחסוכעסגכ,רי
ו i:!ובככערכיןגרמוכריגןנכיטין tiכוככומוארמוכולםנענו •גדולתלומדואנועקיבאוכריס,ממוכקייסגרימומריסכומוכ tiכויון

וכסיףס;גfניי Dגריכע:ר tiגסיףםוכיעגמעשה.תניאלידימביאשהתלומדגדולאתרמודכמכ,מרמוכריכןקייסמנכרמומחכככרכו
 •נכט i:!נכתולמתח :.נ Iק/גרייוגכו i:!בכ Iכארבעיםלחלחשקדםתלומדגדולאומריוסיר'~מנככוריגמכנכננכרגמגי i:!ונכממריגן
בככדיסריסוגבפככיוסגג ::tגמהחכחא."סלשזניטים •ד Iנ/ולמעשרותלתרוומתשבהבכריףג i:!מבכורמיכריייגכככיננכרגכומר
בככרוכמובכדייןרוח fזיורוrכ tiוגפעריסייל IIיל·לעפיבכריףורמימזיריגמכמנמורימגכ

מגמוכטמ tiוכמיגi:יגיבכיה tiמגכוכ"עfנכמ iהווארבעמאהשושמאה •גקותיוב •מנכריגןכממחריכמ iג,וכוגגכןג tiעוכונ
חעםגסגיסכע tiוכקזיכחיגפi:ייכסוכשם •משמטהואכתמחלתויובלקמכרגיוככןוכמעיייןגוכרםכמרמדסוכ"וי

גi:י tiכגיכן) ;tכ(םגיססגעףו Dגםנכטגלמעשהקודםדינוכךלמעשהקודםשתלמודכוכעסגיעסוקמוחחג\י i,גוכומס
כיוס •וג Iרלת m :יימ Dכנכגיןכיבכיrכ tiתחילתגאיזהמנונארבדארמהמנונאכדרבג IIבכמ,ן tiכפיהחכגכככורכומכונריס

כממגמפגינכ;יו i:!הכיבכוrכחחכחגר'ןשבאידכתורהדבריעלאלאאדםשלדיבוטוגגמבכסגגגרסכמךמרסמג;זיסיר
בכוכרפ...ורק •מיס:פוטרגוחרגיבכסקrכ •••חרסכ ::tריוכתזייכת:איןמrכ;כנוךיוחר

ריגוהחכהגוfכ •מרוןראשית :חורגשדיבוונשםמדוזראשיתמיםפוטריז)(משו,א Iמהרש/
ככמ Sככגוירגחיכ!'וורגמ~מס Iוכומיושנארמלמעשהקודםשכרוכךלמעשהקודםוע"זככגסגעיררןגחוטיכחקגוכגרג~מ

rכורגפורבכוכ!'ו •ריו i:!ונשם :כוכיסכגולאומיםועמלגויםארצותלהםוית!קה)(תהר,םרטפוורגיג fכגסחפקוככרכימוכר
 •םגרוכך :ג tiוכעפורעוכrכן Iכרקורס :ינצורוותורותיוiכחיוישרמוכעבוריירשוגיגיגסוגנרוכבכיקרוכi:יןג ffכיס Iוגזקג
 :מעסגגר i:!כקורסכזוורגבכסקמס I '!:iכחרובכ'ןגזגעור;רקרק tiסיומג

 :יקייכנו •ינצירו :גג ::tמזגiכטכנרוןכנכיכנכרוחכנר •זיקיייטנכחבעביר • Iגומךגבכיסגזיכגסקרסתגמור:גדילוק";ק qרכק Iפ/וכסוףגגמג;וכiכ
ופסו;;עגמיר;מרזגגגיסזוןטוו 5ג i:!וrכ 5מ;סג t:iכקרס i:!כמינכר ' 5מרגיגג Iוג/
וג;מ,סבכרכגגקעוכמכרfכזגrככויוrכוrכ 5ממ;מגגמיב t:iחר;ממכמ ]מ[נרו;גגןכפןגן Iגרממרגגחירגביחו;כוכrכבכנככקכ tiזרנ;ווכגגרי!'ווכגןכגס
גחקייוכוםכמ Iנגגגוג Iנכסמ/ככ"מרקמוכרכזוכוכגהקייוכו t:iורמיגגגומגמגגמחםיכרכמכ IIוע'כפ"קכרחגוג I !כחונסיווכ'יגכחרזחגויסם:רספ fIכע!
וגוןגויסוח Sמרכרס.ויחוםגחוכרכוכעס:רס iקיםגרוכך :ם] I!Vכ'ירריו Dרפ"קרוםירכ Iכחוכגימר •כיןריןכחחיגמאין[ :ג"יקוחו 5כוככמרזו i'Dכככ'

יסיככfכורגנכררסזיככטכ'יממריגן ]ג[נכקרםגמיטפןונקנכןוכסורםטמ,ןכח,וכיסוכררט:יימכנכיקיו J'!וכפורט~בכינ , Iכפרםן •ונוןחקיויםוכריכבכוכר

הר'מףיעקבעיון
 ע,,:מס Cמבנ I~ירמכימ c,יוווז.ימס •ס cמ,~ירימכימסחימיר Cגדו~תלמוד,מ,כרכרכסרעכרומסר,מחרפכ,ל cמ,מוזמסעיס Cסר'ו~מעמוסומ C~עוס'כ
פי! " Cירגזו~~דכר tככך Cכחכומסקטומeסדכלמסחכ"וזגךו(ס Cססחעסמכחוד Cגזו~חכ"ורוfוחרו,וכסנעני :סגמכעוכספירומס Cטו ו,מ:.סרקגfויכ!
כו"וגחכחוזחכחורניךימ,וגחנכ:ס Cריכגירום O:: 'כ:!וכחכfווס Cחטכיריחגימ:נםחכחורוס':חינככ C::פיר " Cסירטכיס Cחקרג'קפ"קוסוף Jגמנמוספוחנכ" .ס Cחטכ,ריחכימ
וח'" .ר .rכמ iחניס Cכטוכיםגיגרו(!:סחיחוררסיכירוניכס eוחכfוונכ Cחטכירינמסי:!ר(סיגימסוחי::סומעדיףס :tחעחכמחס Cמנככידי::מנימסרחורמוחכגרוכמי
סמע::סחכנמככרוחחךגכגסעריןחיגס :tכמעעוכ;;במוז;סח Cגיו!ג Cמחייחינועזיי!גח!חכס cזעיקרסוגר ''' Cזרנ'כמ::נסגזכרנטובכ:ו " Cרהיוווח eנכ ח~::כורי jnג

החחחכוס כ::ס Cחענורמגכ rונכוחזכוח Cגמיחרנר :tניי!:נר Cוחס .מכחכמורגרוככעוסקגנמרינ!חרגגו"מקורסמ:וןס rמ,כייכוגזונס Cמנכמוגזונוזמחכמ,כיכ
גימחכמורויחנטכוכמגרונחנמוזוממרוגונסננכנו Iונכ' .נמומסמחנמורויגטכמסננמורמוחטסכ Iמ,כקייסנירו C 'סfו::ומנככגיוגו'בכונססקרינגמינובכוכסגחורח

חנ::סכיריויגמחוירנ-..כחחנככיורנכמורככחחוןח Cכפינסוו C 'כמחכוח נ::חפכיסגכסגכומ Cנעכ Cחעיריכוfוחני Cגרוככחורחחרמקכסגיקורס Jחכמ,זסוככגוחיירירכ __
מוחסוח Cנעחחנחור,ניחגןכמטfוגנודוחכחחחחגטנוחיכןכחורסנכוסקיכוfו cזגמו!:ניחורסריחכוחומ,כןכחנסקזיס::ירי Cגזונורנחח C ,,'וfרחנימ Cוזסוגסכוכחיוגריכו

 :וס!חנרנ'קנפjו'ונכ"ח,לס"חורמזסככזוגססע::יככ,כחחיחחחחנןכככומכנככי!נממחנכזיףחנכו::סור"'מ'חמג( י:: Cכחבכקוךססחכחור Cס Cכקfוחרוכסגיקריסאיתןאהבת
נדי!מרססי!יכחtככריקמזמוכמסחוסיגמגו .ר'מענמכמחרסכ cריכומהנחאיןיח:ח,מחרינןכחניחיוכסכינמגח,ריסמוחחרזיחורכסמימגכ!:סוחכיו!גרו Cכ cרינומחכמאין

מחכסונמחכפרבכיומיממגכוגו!מנס cננכני!רוקחס"רכנמחוכסכרממנ::ממנומווכרי!חסירכמרזבכסמי!גימוכבכגפנינחינוימ,ווכדקייסממרינ!קייס"כננמחריסכימוז .רימטנמכמסרfכ
נככוכדעמימ Cנמכרועי'כקודחחיחכסוגזומנכ :t; eגfכונכרמככחיןמחורז " cפירוכפיוכחכמוס!כומג·

 :קריסכמנמוזכ'כחרחיחכוfו Cכ :tכחבככוfוכחגכיחרעיק Cו Iמכס :eנמטיקגיגג!נכיס Cנרוכ!ס!נכייקיסמרסכ :feכ:גחריחfווככר Cעיקר Cכעיכדחמרינ!גמומיכק " Cרמ'כנס'רמחד
כבכניויר1"יסיי(וסחוספוחחירר5נממכרסנוחח חח::(נומומרי!כזיו:מרסמכגיטיו Cגייז(יקי!נחכנפרקזממרי(!.וכמחורסדנריבככמכממדס כ:!זיוכחחכחאין iנז'מרסג::מככיטיו

חח Cננימומריס
יוסףעץיוסףענף::ייירכנמחכרסמחכו

כספטיותטונותחי'וגחס rח'נסח Sטגמ.ירקנקרנסגטחחסטגפטסעדכרע .ניו~~מודוחמרעקיכחלכיכעכס .גיונtי Cמעוחמרןכרפו!רכינענהלא~מכס{בככיומקדו
 ס~'חעכוכרנוע{יויייםמחו ~מ~כס~גפםיס Sמעגסעיפיסם~מ~כטנעססםקכויעכוכלס, Cחעייזימניחא::(חויגיו(~מויוחמרוג(סכנככומ Cחנכ(מומו::ומכי!
 , " "., ".סנמוינ sמחג(יח I:Iנחירגתכמע!:::יכחכמס Cמנככירימנימ:::כ(חויגיוו י:: rכמ"ממגכ י::\כiקומח!
םגרסםקכ{יככעוס{ססםח'ן .וכפסת S'Sק,סס .{ססםמטפיבכיסגבכי(ס.ונכוזכחגנ,חמ!וגדו(מנכונס::ימ!?כנכייסיסומ,ן .מניונככימכממכנכי:.ימ I: :.)'I1חממנועי!רנפ
 :;ססםסםפיבכויססתבכוכנכרנו rlכבכוס/::ייסגזו(::כנחוירחמ Cגנכקיכחורניגדו( י:::!כבמכ:!מנכיקרמחמר Jטרפו::רכי .חורסגטוכנכ(

מבכם:רטרפוןרכיסכרגיפיי .נוו;מבכםסוחמרטרפו!רכינענהלא .מטכרחוטרפוורכיכוח,רונמ~ומ,ן . I1ו::יג~טבכסוס Cכז::ינח!ו(ח .סמננירממחימיחמכחס'ע'ינ-
 , I /בכמו Sכבכ~מוסנס Pםיי~חוס~םננכח~ימ ~ Pם~מבככי{ Pכוונגכח\וקמחח;סגיר(ומר Cפ I1ו .נו :eהנרמנחיינכקינמרניבכסחירו:<טניסס~סקס\מכסרז

' IIסייגי .גדו(נמדוירוממרכנסנעכווכממרס .ס:::חכססיrכסזסענגיניסס cממיז::ייחינכווכחמכמס 11"" II , 

ככוכ:ובכםסנמסס Pו .מכריסחרמ Jכככטט:רוח Sממטסרמ •מסעסס!:כמוייחזוכסגימ,רכבככ!:כיססגיס I1 •סגרקיי I1מגנכקייסס rעבכסממריכיסס C :'גכס cכרמלגטחק
סימסס:וורסו Sמע{יכוסמע(:רנסיסכורמיסחורסגייחף .ניוין/ס Iטסגרו(נכס sכר 'וrכ:!גזג::יומ
זס{טג'ןמ Iמ/ .סמר?סטטסיובכגמגיחףסנסמיכגופובכוטסססמוסמעסיססססוףוסוף .וח Sסממןמפי{ויוחרסימסםג{מע(חגוורמ, .םג(יחוחניס Cסי cומ :tכרמ
מפרכםס;מס yflמ .ומכסיסמנסיסמסממ jסייגיסנמסמןגמסגיו:ורסיין Pמףגינ Cנככ .נרו(',תרוזס .םנס.םסמוס::ימיסמםנמחוס Sם::יממ"חובננינס I1גח
::יםנמתםסוחס Pסמבכיגן .ירוטנוס .rסנס pיוינחסמורנ::ומוספתסוח Pסיין iמטניו!יותר .סחרס ::!נ Pיוסניס;מסמבכנחונפיגן .סמוסחתניס pומ . ~:; c ר~ק~,~~כנ~!נ~;

סמיטfכגיס rפיי .ס P<מטקורסוירככך :סחורס)גחיכבכונס(כתירכחסמטססנוונסנרי<פיגן .סחוסססנמתסחיכססחורסמןיוחרסוח .סחיסח'מדבננו::יססרעוו
ומ,ן .בכניוסךי!נסיוחקייסח Iםסי!מנקרבוסומר pומ •חי' pסמןסומסדיןגי . jנו'זסונרקוךכ Pפסקחיןח II'pסמנקרגויוחרסומ Pביכרסכומכיוויגס I1מ
I1 גמע(סויןמןנוו(יוחרגומסחורסבכ(ססוי!ספירוסנכוסקסיסימילוחS כסמוסע{סד'ןטכמיוחרקרנוגירקחירכסזס .ותP 1 " .וס 5סמע(סו'ןמןסחור:רכיג 

6i ו~ס~ f, סוחסםגר ~~מ;~(זI סט'מןגוחסם,רגי ,"נוזס .חמכ::יויותרקווסוחרI ח(סס'קרוגסוחמסררוכר .סויןםגוח,מו/חII קרוסם,רוסתירס,מות: 
Ii ג'גכt: סי'ו'סחין'ייןויגוסוףמווירכחמי{חסימחסמיכסגפקממחיו{גחורס .{מטםסקווס'דיטכך :סחורס)גחיבבכי{ס(גתיכותככסי\::ריI ומסםר •מורחרס" 

 rllננ' :(יח'ן Sמ

תוספות I ~ 146רשכלוםאוצר

אימהר'ש ]מ[
 Jכה 'נפ •גדולה'ד

ג(סנכדריוגדו"
שם ]נ[ :ע'כ)

האישפדק .כךהי,

 : )מ'ע(מעםקדש

-~ 

יוכף'ד
ינסמכמינכיזקניא
 י::'רכ :מינכזכ
ג:'כזובכנכרגיוח"נכ 11
נכ'מכfוסכחג
 :מ'ננ Iסירי!כפ
~ 

כאוניםהדוש~

ג::י r 'ידכ!:עכ י::כבככ
 .גחמורמורסחרנג

C":;;I עיר' O רוS ס
ר Cח Cח'חומכמי!
 .י I1כרוורכמנכמ'ן
ומ,זסיס frווסימ ~'ר
ס 5פרוגנכיר ~ Cייכס

ירכככפנימי':כחוינ
 j 'מ:!מיסו rכו

ריונ:<רכו I1רוכורכמנכ
רכ ::'גמ::נובכניר:<

נ:ח::נממינ"וס
ייחיגנסכסג'דבכ

 iו:גיונכנירסכ::ירסירי
~חגר :tנכסו::נח
מסורטמר Cו'ינכ~
גנרגיבכרכימגנ
מ!:ניוכפנימימויכ

וכיקףקטנ:וירבכנ

וכ:נ:<וחזוחומ:<
כוירכככמ cכח; Pכ
יסבן~נ~פכינכיניו~;ר
סחקוכסס :Cר"חוו::
גסס;ממ Cומימיכסמ
I סחהfנח 5::וכ י::~ו

סס I1(מ(וכימעננו
מכרכוריסומסמור

רה!:ימנגמורבכיס
מרכוסנררןנסחור



יעחתוספותמאמרףקדושיזראשוןפרקנמניתהאשה י"שר

fו)rננכריסכריןחרסגסנכ"יסיסכו'ג.)(סכהכ"נכנרפקרחנכריכןו::ויי •ר"הנגכ כfככיןרוקח::וייכונחנכגו::ווכממכטחהכורlכככוח;ין 1סססמכ::וכlנכסח
כנכרוהפסי; 'כr. 1יחוקס::וווכןמו 5נגlככנכקפירומ,וכ::וומ,ככר\כערספ'ן •;בכרומפסול :כהור'ינכהיסקכנכטכחנכ;הורכ::ונכנכ"כפרנגיןנכ"וכחנכינכהן

נכייריר::וגחור:כ1ככרכיכוופ'ןח iקפ'חיןד;חוררנכסנכנכנסיקכהגי;כמכוכירסנורחיןכי::ומנכרוכמ,ררןורזיי::ונסוקממגיכ ו::..ןיכרניר"סכיריסכוכיסחנכריכן
:רוככוריסכ sמס:רכןגגיןנכפרטמגיי\י:ר"רlכגיונכקפיר'יי pםרכרםכזג"ג Pפריע:רנכטו:רפתומםזכועףוי"גסמרגזגןרפסיגםפיעמגןמסימtומימכוגםוריטף

רוגסיגי Pגנכנכעככעטכוגסנכםגיעועס
גגגםקרמירם-המכויזכמנכ:רסכק"מ
נכנכעכומןככlכטכמןסמוככככגגםרוככ:ר
םמכו~::וייכויק I:iכגכורחפירםיר"מ

 :ייהרדבכמידפמסעור:ר

במשנהולאבמקראלאשאינוכלא Iפים,fוין:ריםיגנכןסמייכרגיון •גערומופסול
לעדות.ופסול lיוחנא"רהישוב. Iמאינוכוומ,ןנכו] S[עסרן)(lכריהעכוכר~יד

וי"אלכלבדומהזההריבשוקהאוכל Mת"רוחיןי\מ,כנסוק:רחגו;גון!ג\יכיסמ I:iכו
גכוריכזכזכ I:iכומיכוגכירועכוכקפיר
הלכהאבי!בראידירבאמר •לעדותפוסלגורסמגחכםגרו •גידינככ:רלא :יניפסכ
עלתהלאע"א]מא[דף 1רכזקפראבר.דרשכי"א •:דירגכיסגסמגרוגחגרנזוכהינםרו
אותומטעימיםטובולארםרנזנותואלאבירו •יסכגחכגיסונככוסג:שנאמרגרור
במקראלאשאינווכל •(בעוה"ז)מעשיומפרינממסימעסקנככסנכמכוכמוררמ,י' I:iוז:ר

לציםובומשבא)(תחל,םשנארממעכיהנאהדורראץבדרךולאבמשנהולא
 :לציםומשבומשבוישבלא

מהר'ש'א
ו::ימספט'ן:רזכוקיסגמיקרמרכ:רי\חגוקיק
:רגככוונכפורסכנכיגעסומ iמםככרומםר
רג~"נ _('כlכגדמנכריכןיiכס Cכבגר\דס
 i~כנכוכ'יודג!ריכקרחיגנכ~חיגמ
כונכלויסכננייי"'וסגרןינג.סי'יוחמ"כ
 iהכ"וסכסגלורקמ"רסחדורחי

סכקרקע i:1נוף:רומנויסוח fSנרכססויחןגיר rס:ררןמכסמירקכחור:רמפורסמירכוז:רמrכרסגריםוכככעםססגרכגנכורריפג Wעגjtע(כ:רקורס
 'Oכמוםכחנכרכנכו:רקררlכןעכר\.סיפוס:רמומוממ:רר:ר"גויירסוכחונכיסועמכוממרסרוגסגמיכומגס mכרסומגמ"סכממכ:רגססכמןככעןמרז
כמיגמי'ג.חםוןםכרעכוממרמומןמק"מסשמ t:iירוס:רנגסוןגממרוע"כסגיסכרו:רוחונוןגטעחכממסיוזימיסגרמיסכורגמכמונו'ונורומונו'
ס:רומ:רנכסכ::וסגר::וליחוחןויקיינכויככרוסנכ;ומם:רססהורומיוכlככור:רי::ו:רמונכומ:;נכ~וגי A:יוםגלג:ר C~נכםסחמיקויסנכלוננגנויסי:ר:רוחfוו,ו
נסושגכככי!רוי 5וכוכרז"םחי(כגככסדונכ:ר •וכןכגככרונכ::ו r "~וק I:iכ~איכל :ורו"ק:רחונכוהכוסעסוככ:רם:רוח:ר I:i:רוכעכסגרר\רס '''חנוף

חרזדלן ' tA.' 1:iכיכוrכעדIכ"לי:רוכ!רג'ןוכעיןס:רוחקפרחדכר I:iגרל::ופרקוכסייס •גו'וכמו rלבחכמכידועכה:רכמרגזו :ייכ Pוססכוגוככו'גמסכםוק
וכי('גנ:רוכעסגכ ]מ[גרריסרןכ::ונפןטיפ-כינו:רפrרוח:רככרסנכז::ו::ויפן:רומר::ונזןוז::ו:ררוככ"סגפ'ןננייומרכזכרס pםי:רמ::ונכווחכעיקידסייוג
גרגומכיוועגמ:ר pסגנסן Pג"ס rופסטרגזכמסוגעגמר pסכמזגיוהיומרוניןtגעוגוהיוכידועוסוחוכ'כוtגוגעומומזכמוכיוiיכו t1גוגע'ני:רכס
עוכס iכחהגגוחמרני:רגסומיכי::והזכiיוכיומזכוגיגוםמגיחזרכמורגנייוםעגסחגחעורכהרונגכיס::יומירובכמ'ומרנזרכוiכמהוןגיומ rמעכרומ
קייממי::יקןיכחגו:יטוכיסמגגםיומפריכעו:ר"זגומטעימיסובכ"גכגריומסכוסוככניfכ"זכבו rכככד:רו:ר"זכגריוהונמם:ריחזומד::ווכסיסד::וייוג

מנכ"fנמסrכסג~כמ I:iכרולסי:רי::וחיןוכ'.:ריוכוכ::ונח:ררורלfנז jגררוכחכוו'כמקרחחיגו tiיכל :כעי;רמייהירפfנס 1כנכהגיח'rכג( iג;עוס"ג
וגע;ג tiיו i ]ג[ע"פ bרפ'~גמרfכע"פנולfו:רי HI:iפי 1עייוגי'יס 5 ;ג I:iוגנכוגחנכר I:iיס 5 ;גיסיגהעמווי 5נכחהסח:רחטכמגריוכנכןג:רכ::ו:רומיסי::וכfג I:iו

פ"קוחוכריגןגעגיכיסנכיסככיסגויס. , Nרספי' ;Cוע"נוררסירקטכייהמננירייהfכדמטככiכמנ l/חםסדחוכרינן::;עונכסכיייינמםנמגדיוגח 5ונ'זכוק I:iגעי

דע"זיעקבעייןהרי"ף
וכיג~מ:ו,~כ:וזיכוכנ::חכ:ומ'וננ~מחוכ"כחמנסז'חעכממכוכפלעיומ'ממננחכס c:וס Cוגס Iנסמור!::כממלמסעםסחוס'ייח Cקוכמרז C 'ונע'ך •נחולסעמיסקנעכמ cבככ

זקחנ::ינוחיכויו Dנעסקח Jנכז'כיממכחכ:ויוחיגג;ריכזחיגפממךס"סנמסכמ'מרחמכחח,ןזממרככומגזרנ:ומענ::סעכקודסמזסכ cז'כוכו:ו Cכמעריידסספכ,מוז
נ cו Iרכומ Iמק:'ס C(רמררוז Iמנו C'Cמןזימעכז'וכממנמדגמממ'כרככגסרףסהסדיןמעכיןח'כרנממוככרכממ::מ(ככ::מממגכדימעכמכמסמנכ:סענמרס:ככר Iז

גמ'מעכקמסמספיק::וחייכ Iר,נ Jרמחמ tנמכוכררממרכרחרכי;ר qכר'סכקר'עממדסממיסכחרס'רגמיררו .י,רסחומרךכ cזזיכר:ו tעגטר(מר:ו Cמנככמכ cכמרכהנטיכ
כפ'ס Iהיררוכו jח'גממיכסס :Iעסקדכמכ rגמסמיכ tמכ rנכ'זדט tפרדמ,טנחמרכס Cדרדזרןהררסנןכדכנכ(כפרעיןרגפדערןכומהןח Cגננמהכ:ו:דמ(,סג:fו(סומeוכ'
c כמג:תיrc נחמדכ::ורכמממC וימ::c סמ"סרר(מכ::מסנחמכוססדממס::ומדרסנכסקמ(מ)c קמ,כסC מכדיסI גהזדדע"יכרמירC זנמג'גסיכדq זח'ממע'ד(דמררמם:ר .ע'מיד

מחדמדסחכי 5דממ::וכוסיימימחמפעסינ Iדמנ,סדזניהכמס C (ניס 5נפ'סדףניכקדןכר C.דחפסכייסניכ cגמכחנממרנ;רסהררסימהןמ cמכילjמס f::rויןר Cכ:העכזימרגס
כמדזעמניכסכיחמר:וד'ןכ,וס Jנייכרינ cממ:ונדחמרמינזנרימנעיגו 5ממכוכיס Iוע'נסחורסנעסיקח 5 ' :1קיזסנר\:ןכדמודמר:וכומך:ימךס cובככסכ cסזרדךכר1כןכיי:נ

מ'(דחמרמידגד'מכיכייזנ,ממרמכמגחומ:וככ'ניממרחידמ:כסחקרמ cני Jכמדקננכח:ודרסמכ'מדזכמכ(;כנחדנסנממדכ:ו Jכומכ:fומסנסזגדרכעסק Cמן rנכדסד\fנ,ס
כוככנונפיו:וזנרענ'רקרדנגיזכמינמדר:וכזנריגס(ןכמןכ Iכזנרניכtיכןכהו Cסהדר:ונהדר:וכמזנ::fו'כדזימעכממכ:ו::ווfוממכיוגנ::נפרע'ןנגסכ(מיזנכח'סנמורס
וממןמ cמעכממכtינ::וfונ,ןמ"ממורכךגר'ענדיכורממכח qחכגו Cבכ'וגו'והו Cכעכמררסעחיסק(עמממכסנ::מוווס::מסועיי( .נהמוכסרני~ןנו!:מו:וי:ו(מוטנ'רמו Iממס'מס

גיוכמי Cמעiו' cו:וגiוורסכדגרי:ו:מיסמןוזע:ו ';,יג(ו jכ'מ::כמ נ'::ו:כ'וגככמ cכזימ'מגטי( Cמיכי;רגררגסכ':וזק'סגחמרכסוכiומממ C (כ!:רמ(רחיןכמר ,' cמסיסfנס
גכ(כזריןיח cגמסרדע'ןיכ I(קירמ Cנכערן cמד":וכמקירסס<סרfון'קכימר'ח(רגריס Iגרכהןמ C ( ח(:!מעיIונממדכס"ממכ!:חמממוכדמכ'ס ccכfווממרס (::נקידמדס::וימ

 : Iע'מס'ריו::ע"מיז'ק::ס;ממעירלjמ(נfומכעמידיר~'ס C "Cו::סירמסכס' Iדףכ::ממ::כממכ:וחורסגיממדן(מדרסנכמיסקגעמ(דכ:מדכמקדס C 'נכזייןנממדכ:ו
ס Cגכעי( ::ויכמענירדמרדגע(מו::דז:;\לימ jגיד.כוכעס(עדדחדססוכר"אב'. :נממדכ:ו Jרמהנמז:חגסמעמכמכמזחי(דכיממ(סרעיס PכרIכדו Dכד;עכ'ןגממדסנדכמ!י

דק cנ:האוכלג cימיוכיס C )jככדד'fומדרסגדfוין c\ל Iגע':וו::כימכירןדעיי(וסמניסמחי
(נככידמח ' Cזקדס tמדדרח C> 'Cד"כמ'קס qזג(:יגו::רכפרקדfנימממגונמזעכי~ימפפחרנהמרקכ:וזףגח Cנדfו'חמעיזדעי'(יfו Cדמכררז:יי Oנכ" .נג(גדדמס י:: Iכר'

 Iממרגמגירדנסחנירדכגך Iממרג!::רדמג:ס ' 0 (ךסיקדעיי( " Cפרעי' .כיחר Iרכחכמנידדנכ(הסכמ:רגזןכגננדזדמסעכי<עסcדדרמ cכככר Iנ'יוכנםחיןק 1Cנסחדגכדמיג
י(ענוכמ,הח I 'נעד:ומע!:ידמסר'מדמודמטעימיוכימכד<ומ'ןכ:וריוחמר cנס(גרידמדכדמטדנמזססדמדfוסמכ Iדממףככעסמדסככנזמזסממכרכפרעדכקג'סגסכנדד
מזממקדזסנמ Cזמזחע'גכדמרjכ:ודדסגעכין Cכזרכ Iמכד' .ממכדסכמסכזדרכ:ו Cגמדכמנמקרמ(ממ,כד eוכל :יהגנמע(כידפר'גיד(נרידמ(::מיסטדגכ'זיק 5 (ממרד
מכד:ויכד'נמקרמ וf(ו::חיכוממיכג' ד(' pח Cע'כוזר:וייחי(מכיין Iמרגכממכמו"ע'גכfו qזנכזריסכדמ,ממכימ Iרגממזמנמיסככזריסועכ'ןכומ Iכרגמזמדמנכ:וסטכו

 :(כיסנ tגמד'כי:ו(מ Cין Iירד Iככזרידכדיממכדככח:ונכדדר
ף~וסענף ומניfוגורס~סיורמכדfוגךו~כנודיו::גידססדחמ:וו::סגמוךירחסדוכ':ונמוז Cגידנ

ס Iוכעסנדקממכסחחזדכ( .כמוח Cג:ו C:ומעדמ Cנער Cו;ס 'וfד(מד IC .מעו::סנ,ךי
סימ :tסנ:וגזרן:וממר .פכיסו::כיעכ,ממרחמרזגרגדרסמחזזנרסיימדכי •גיחד Iנ

כדמ C:מדיחגרן:<עכממעכמ(עד(סדמגיfודנכדכגמכימ Cכfוגכמד .מכדכגסבדרממ
 .וכבככוכמכנכסיגגגדדכ:וסיfויסע,:ו!;;:וסגסספקמ,ןfומ lדככחיכסמ,ס 5::וכמככסגמ
דסדמממםס Cסמעסגמ;רדמ cז:וייכי:ו Cמעכיזימגימ:(מיז :tעקיגמרגיממרכןדנכ;
 '(כנדרן.ד:ונ'ס Cסמעמןגדד(:;ככמדזמעיקרמר Iג iד(סיכ .מס(מוזדע(ד(כד(ד

ג(יסד:מרדכגסמכטבעמגרמדססגיכממרר cמדגידכמד 5דסמעטיו:: Pס.גמדדחמכעי
::יעכמימ:יסגסגגדר::חיככמנדמרכדfוfוג; .יחס C(עמוכו::ר 'וfוכמס Iכיג(יססי:ויד
ככ(יסמח(דכמע(:וגזד(חכטגג<מוכמכחמכמג(יח:וימדכטנעמ .fומכנכיסססמ(ח

גדרסכוח :tז:ו"(ו:ו Cמג<(ירימניfונ::כנמדדערסדורכיfומר:י Iדמכז .כIכ(רימגכימ
כידמ ,מ(ןגבכגךמו 5עגeכמיזכנזדכססימד Iו .נגןעי 5דממככ,כמד:ו CכמIכמ((גמ
 :;עחיס)(ניכס .ח;יד""גימסמסכמדךגזד(כדמדממ'כfוכחכ;ימסיח ו:::וכב""מ 5כמ

יוסףעץ

!טרווחיוסחיםחופכ'חחרייווקרקכ' .ריגוו::'וקכfווו::'כרנחדיחגןעי"ן
ימ'ונרמס'תמסקרומכעחזויחסרומגיעזו i:1סינחיזזוזו'זוfוס ,ימכיעותיו
זוגמסכ'סממרוכיס i:1מנכסיו ~כ:נכ~ומ"גסי~מךזוו,מיסיסנfוג'מו~ת~מווו
~פוכחיוג~םסומכנכתמכפםומכיעמס .יגכךמועכרםו ~ק'ת~מווומסנכךר

 .ננכו~כוומךס i:1חסנו;וח ~כ:~כונ~נכגיזסוfוסזסמסממר .רגזן~ת~מווו:~כו
ניוונכו~סומ,ן .מחוכוס~זו~חומונכי~מ,גוססרנ'ז .סוור~מגזויכיונפרט

וכח'חחנוסו~טת!חחחוג'חנוין P ~!סכיזוכסמיגיב~זווגעססכ~רנזוכחוח~ח
~גריוח.י<חםסןח ,,"סרטונס i~מחכ~ •נםרדכחםוכרכזכדחורוכריסנ!כ"ד
עימיס pמכזע~ .~נרי!חס~ןסומכיחכ"חסוחמחסמח~כריוחגוחס:י!חוכיון

נמתגיווכחגןכ /f י:!ע~~וק"מתוסקרן .ח~ו:יטונ'סמעסיומרסינרגוס"ז~י
 :~נכי~רמ"rו'ךfופ::י

,-. 

בלוםאצרר

א"'.כהרש ]מ[
 Pבפררנין'ה'ד
 :גכ'כ)ככנדר'ם tד

 ;'וחשם ]ג[
M::t דפ'\נו,M ע'פ

 :כ)'עס'מ(כחדנוח

~~ 

יוסףיד
K 'פייזיממס: 
~ 

גאוניםחדושי

 .ו ovגמfויס:רס Pו
:ו Iוג'ו I:ג:מ .rכו
מ,ס Sככמגנדיסכמ

ג(מחר(מרכרכגך
:: e רמיי::ומעז:סימימ

ר cמלגממ ס,<:,מ
 Jמחטוגי:ו(:ו <::ע

:ו'דמדטרנכמדמכמר
 1 'י' מ(::ו(גדדכחרס

דעכוסכמיכדחםעזייו
ננדוגחדס':וי'יהס
ר Iע ,(חעו:::ו cחמכ
י:וידכ Iר IIכדע"

כחמד'גמי(דמ::דטונס
יכד 5רtמסכס Cס( Iכו

דרעמטעסטדג j ח',
ד'יןמכרננכ'ס Iד'ע(
נ.,ורמועיכ'וכימר

 :)fוסריסעיגכד'ממו,(
גח) " cנ ,,,;(

ירמכנג<ונסר"ת
דמ Sבכחדס

יד 5דמחייגיר Sמגמכו
I ,רכד'גמC מומרי'ג

דקמ 5::כמנכרגד'
גיוס'(וכ Sמ וf(זיק 5כ
 ::נ'דכגמור:ו .עד Cוכ

:וגמ'זמני=ו(כקו::יח
 J!:מבכוררנימג< cמ
'גפנידמח,נו

מ,כד י:: Iמג(מד~נכי(
(דכעי(ס Iעכיןזמ'י

גו C(עכ'דדכרמס
ךסחכמיססמ(דד Cקירד

(:רד;יחגורכחסס P 'נ:

 ך<' :I:נמזסממ
דמ:ודחיךר Cס'נזרו

:ויכרכנךכנר Dג::ר
כקרfו!בי:ויססרע
ינרוfוח cסגרגנגדר
ורגד~חגנכיסדגמד

נויח~:רמדס Cמס:ר 5ע
('ךדנ:וביעג(גד

דממריחיועגירס
יעינ :tכעמ Cסחגמיס

 ר:: Sרירד:ו Sמ(יזד
נ'מ~דמ'ד~מסר~(
rוכי:ודח :tנIככמו
 ~ינכגמ, I ' 5וחמ"נ
כגדינערדfויכ

יקרfו :tוכ Cנחנקרנד
מכד:ומגמגמור(דיק
ר 5 'ו:ויגנורממח
כ('ח!:דגדגןטדג
ג(יכיס ,ידחימיד
יס Cומעגמ~דגסינכיד

:<מכמדנמטדגיס
(סנכי' Cרמגר'כח(:ר'
ר Pע ( Cג(נדמרזדמ
דנ cימז~ממדfופר
וסעס'כרמ Sנע

'~יסגקרןכ p;רדדנ
הדחדמ:ו Dד'חרנד

C עמ(ד :1 'נכד"ן
דג::י tנחדר I(מ Jמ Iד

נחכומס croד:וו



... 

בללםאוצר

מרר.ש'אנ'י]
 ,שא'נרוגלה'סד

"' p ע'ב)('זו ,' /1ר: 
~---= 

 r ,יוסיך

יעקבנאוו

חנופס 11י'יאר
'יזס Cרוחובוסמ
מח'! i;מכבונ ,;ככ;
 ח'כו<:; l\ררסמ
נס'כ' , Cסדר
:ו~יפסחו C : ר:~ C ':נ
:וfויזונ'ומיס C(Iג'ן

כמיפסמונחיס;
וכי .וחנ'פס .גחוס

וסיכןסו'י,ככ'וfומ
 ,'יכקרי"יו'י

וקמדנר:יס C ,,י:ו

כ' ,::נכנכחג; .ונס
סמזוחח;סכח"ח
סי:נ'י ר,:וt , fסת'
 ·ובמוס .מנופסוסס

מקוסכסס ;:,נכי"ן
מ Sק(סס :1 'מ:ר

C :!כסומקוסורC ממc 
גי .וכוfו .כסס

 ; DCסכנכו(ס ,בסfווס
ייקוסוס C;ס 1ח'

'הג'יס~יןג' ,(חו(
 • Cיבמ!ירמזס,
ו::י:ופסזסככ:וכעונס
 ·כפנעיסמוכןו:וככ

ממדכתנfוכfוונמר
יוחםפ(כוינ!מד

גו', fCו:וםהר\ח
 1יוכע(כעונס'יXי
;זוו;ומקוסורם eו::ס

נממרימ cרמנמוס,
בfוותמ(וס'ימיכו fsו
 /:tדיקי Sס iוג , C{כ

cווfכנכוסיומיקנו
וסגכו .(מסונכfות
ומנכ'ענמור' ' O'Cמנכ

 'וfג( Cנ!:כמיו,זfו
 { C"חותפוכנוס

מרחהונסחכרו,
נסיפן,סומחכופס

כע(יוןגמונסגי
 ,דקוטעחנככ"חfו,ס
 ,(חן(מקוס(סן,fו

 qחנכפ(יוכמוכי
נעוכסfונכ ,בfוי

יעקבעיין
 ''',ריפוכחמיזודיומורסחכ"ס " Cפיו"'יססנכו(סננרחנכמ"יומסיו::נעו::נIכ'נכרr;סנכןנמנסו::כמס C "במורח"ופירסוי , qו"גד"מרףוססר'ענ,ווהמוסיף

יחס j::נבנכמ Cגס:מיס i "כןנ'מן :Jגיון ''' Cכרס Cדקוס C "חכנכסדנקעייקוסבגנגןד"גינספיקסנככוובחנמי'ונו Sגרנגרועfוו;כוסיףוח eר;כן ,ן'"ס::ו
CI: סדוביוחגןסכוונו '"כסייכוגי;ונס'כוpI: : וו.נכניןקחמיחכ"ס,קג'ןעשרהfבכז"ןס}fחכ"סזחיסובכוזסמורסנחנס ו"fפרכסגיבכביזמיס 'וC " סחורסז"נבד

ייסףעץ
 •:וטנעחס;:ו'וחוכוח rוחרכפ:ו Iכוח, Sקנטנע~וח rנכג" ,רוחו~:וםנ'חיר:ו r:וכ;פי~םמ'ס Iמ'רוו ~"ריררדוקחמר:וגיגג<;עו<ס,יררילג

טנעיוחחגוכוח:וס י';וfג;גי .;מרנ'י'ימומ'ינגמ;'יםחמםגםפיסגוזקfומר וf;רםנכ_וו'ק fSונ; .וג'ונכם'רוכנורנמגסכו'י ' pנמגו"ייר'כז
 :פ\יס.מםנו:ונככיכיס'חרגוז .ס rנמ:נורמוח'כוניוום'ינחיר'ירקםנגחוחף .סרומכסוחfון(רם"ח)םמ'סמ'רfוחחוז!נמ'סנ'ו'ו'יג;

 •שט~לץ )ד , Iלערבעציפערשטעהעאיך )ב •ליגבעראייז )כחירח,ריזעלעזציפערשטעחעאיך )וf •גסןידחמח

רשיימםדףותפסות 148

חס~רגחמחונסוניןמנככ~גחגנוןככ(סמעוהי[פיוס .גכור:ניפוסק
חגחגחוו~~ריןיח Sג~ימי~וס Sמרכ~ jרחנרחי r "~ריכמעג

פיןיר"rכ ] Iוגנריכחמיכךרמחכעיגמחן((גמכפחiכה((כעגח((iכרנססגי
יז:דזרממרנסגו)(סמימיסרחגמגסימחויוחוגגיזיוrנו Sגפסיק~(כהרנס

רסגיג~כרמ, ~ rרסיויפרמנמנ~מיח
tמירמגיגינמרגהיכרמונמ(כ(כסמגי~ס",ספת'יו~i ס

מוספתחנ :פיג
ימו rוחרממרעניויייג.וסיףננ)סס,(יחיfו'מfוס Cופ'נ iקרו!:'
םי1ןג~מחוף rס" 'וfכ~ t:iו'ךחג~חמ~מגיfכקיfנ:;גחנ :ת'ה
ןמiרייננכי'~גיח~fכ-מגחךמסiכוסםרח :נ'ע ,מבככיחע'fו  J ((,.נ \ •פ'fוינ:גחסמיר

 :ויסרfנכךחג~מיקרמיחי rיזו :ס;יחfוזרינועי'
נככימכקיגטרכפי'כימ,כ~לכנות :ע'fונרסכסךייוה
 rמח)(זכ"מוגזכוכגי;~וגfוככרריםכוז'כסכמגי

 !, tמפוימ,מfוע'כ~יו

וממייכן t:iגגמי ]~מכ[(כימ)כמ~ t:iיככ~ Jג Cןס Cןמינוסוס
ויםנכסיגמגכוכחכקםכי.)(סנח ::גפסוקיסוכה

מסמעג'יןגהינוגמג~מרגחינמרפםיס---=---
כ~יומיגחחכיפ~י~'יגימחמחגחרגיגמיםנאונחרישי
יחירכגסיןמיפ~iכ\ןוfנ ~ t:i~וכגגרסמנעח'וtזנכםסfורס

ןס Sמfויוס{ויפס'ג
מפרםיסייסנסגכוכמספיוס"ו ~ rיענס Cעוככרו{וכ~'י

נ::ורגג~ייממפיקכגמג:וiוכגהכ {כ{מסגיעוכס
זכססfכחך ~ rי Iמגכוס"fנמפיקסכמרןמחיו{סיפווכןכפוכס

 1 1 1כקווסיימיסר I 'גיfו
כחקייסס;ח jסמעיכ 6ו"ףכמ;;מגמיי:ווי{,,יפווגסיימר5ס
כנחג:גייקרמנניפרס'''יגןז~ס :t )*גססנכנירס 1 "ימיחק

םגמגפירפסםסומנכ)(כמדכרכסמימcכוכזימסמ,(וג'
 : ו:: rססנ~גהקייס- _ 8 ~

 •י{ Sכיסמרינס )*

מררוש"א
ירמו. Sגפסיקהזבתרבםורו"ק: ]וr ]fרבכ"

מזורמעכיןסמיגודחוקיסימפרם''' Iיבכ
ייםחיגמימנרףנכזורףוכמינשסיףנס

יירמיסיי"ג;ירiכו!<סוקמגירנסנפוס
ומג j] 'מנ:ו'יקוfכ lIפהיסרמגמג~ימה

גמזכוםi:יריכרמי rס"ורהו S ,וi:יזכהרנס
וירכוכסיפוייוונון~מוסירמכינמגי
~ I ררנסינו'מס~חנi.ר~יקרמומכ~ייגI 

[כר :ק Iורו/ומנרףמרr:ף:ג"זמ~סיiו
 :םכה] Iכוכסמנימו .גיןמיהיםסוחנין
.כגג Iגוגעינסירריחגמסר'ןיןעשרה

נפי~סזכיס jזכיררו Yר/יררוקמזכרסגי
כחגסכר'יכמסגמגרמזכריגוירס rגס

גוגכגייג.מיכ~ iסמכמיעסיייגכיר
iו~מזוי rיני'יקכ"סנפכי~טפ~ככבכמיר
סנזירסחיiרסמיסיעםיוו rובנירחגסיזו
גפימכחחוחסזחמכמיזייחר"כוכח
ירfכזמרזכגכמריגסוממ'יכ rימ iמגמ
גמיקfכמונמיזכ"'יגר rם~עגיכיסגפי

 "יכ~יפו(עינסירריור\:ו Sקכיו 1 ,
פחיכירכרר:גי~מםיסגוןרסעימקכין

ךיק fSוכג\!הסגרקמככרמיס C ~ןנכזרגג
זויזסמיסכירירסגגקמוכרגמ l1ורם

גחימגכנגנונסית :ג Iיק/מיס t:iככירמח

קדישיןשניפרקמקרשהאיש
הסרתנם :םכגו]גמוניס!:כחנהמי~ .מרנכiכ'~חפיני[יתרנס :כגי;וכח
מחרנסנממרוגסככיסiרוניסמוספמגזוסיסבח ,וiכורג;פסיק
:נססירנמגנ)(סמוחרינעגחעכ~גמגגוןיומי Sגמגח'י rפסיק

ג'ידכיףרסוהיכימוחיגי'יגומרו;גחיד,כע:יהמיס'ףכרמ,:ג rסריריגחעג
הרי :'י 5םמוסימקכגגמכיגסףימ'ס

r ~ מכף,וחמr מז:מפג~ריג.קיסמהס
סיףיסנכהי i "סיףגfכיגם'י.ומיכקגוסוכריו
ויסרויחזרהכח t:iםכחגחכיהןנסיכיססרי

 ~ rסגגוםיס ),נ(רףכמניגסריכן OOiג
פס'קיסם~ 5tכרסני •מיגיiררניס:[יהבי

 ~ ijגמ~גגi:יכות,להרןייגמ]:גסרממר
םגגחכ:זבררש,ררגוסמכיגי:תורה,קכ"ו

מררסיםכ::יגגומם'יןופסריסיפרמ
מירסמfו'ב Iס/ :[((קךחומ]'יקומ)(ס~ר
iכגמידיסזימח,ונןעזמ,בווס:וחמדרם

יכמסמיג'יגגככוכחוגמויסיינזוסיי
(כןט~גרהגוכתור~ככ(וחסכימיסססי~

קרגיס:נכל j] ~כטנומי rעכומסמ:ומט,)
כ'(סגמןואפיה:ומי~זכקמוזכקוס,ממחר

יגר~ימיכרייממכ~עומקםמ,ן ,גג~
ככעג~סfויר~כרג~ננחגנסםכיי~סימ

כסבימ:רiוגימ כ)וr"')iיגמס.דברככר~:
ייממכמסג!ימ"ויכן .חרס\סכןר"א
גיסמגףכפיוכחמגייגוס~כיחגס:)(רף

 ג"'ראנ"ע. :י' :tגיכעיירוחfוכףכוגנרן
םהמגכמנכוריר :tזכע ~י~ענגיסמגפיס
 :מרזוירךמיר~ .חכסה :כר:)(סנה

 ~ l '~ר~זמתגiויכנכיגי~געיג ,האיפה
ר"~ S 'סמיפ"י"וךחגרfכמסויסגך

מוכ":יכן iגגררגג~גיגי ..;cרכירסםכמסר
רמגרמfו iו iגיוס ,) :p ~ iC (נכ;'י~ו'ו

פ::זיחכג j]ו II"Sיכסמוכםיספ:ויומגו
ס'מפ'סס iכגוריחגרגהיכ'יריחונכיהכווכיואבנרכוכאכנראורמיםאיזגכורשאני
נסוהמ~ניממנומתייראיןשחכיריוכלאלאצרויה

אלעזרורכביורסוםבזאלעזר Iכראורמיםאי!עשירשאנימנתעל •נבורתו
צידקשאנימנתעל •עו'~רומפניאותומככדיםעירושבניכלאלאעזריהכן

אפילורשעשאנינמתעלכדעתותשוכההרהרשמאמקידי~תגמוררשעאפילו
 :נלכוכוככיםעכורתרכררר.הרשמאמקודשתגומרצדיק

 •כולוהעולםכלואחדא"ינטלהתשעהלעולםירדוחכמהקניןיעשרהשםלב
כלואדחירושליםנטלהתשעהלעולםירדויופיקביזעשרה

העולםכלואחדרומינטלהתי~עהלעולםירדועשירותקבי!עשרה ,כולוהעולם
 •כולוהעולםכלואחדככלנטלהתשעהלעולםירדועניותקביזעשרה •כולו

 •כולוהעולםכלואחרעילםנטלהלעולםתשעהירדוהרוחי)גסותקכי!העשרה
נשיםשתיםוהנהואראעיניואשא )ה(זכריהוהכתיבנחיתלאלכבלונסות

האיפהאתותשאנההסחידהככנפיכנפיםולהנהככנפיהםורוחיוצאות
מוליכותהמהאנהביהדוכרהמלאךאלואורמהשמיםוכי!הארץביז
ונסותנחופהוויונחז'ר Iואשנערבארץכיתלהלבנותאליויארמהאיפהאת

שניפרקמקרשהאיש

כיוויריינא)ו)'~אנימנתעלרבנז[תנןע/)אסטדף
ככיתפסוקיםשלשהשקרא

עדאורמיהודהרבימקודשתווהריהכנסת
יהודהר'"והתניאמדעתיהיתרגםויתרגםשי,רא
כדאיג)זההריכצורתופסוקהתמרנםאווט

מאיאלאומגדףמןךףזההריעליווד,מוסיף
אבלקריינאל IIדאמיליוהנידיד!רתנוםרתנום
נביאיאורייתאדיריעדאנאיראלהאכרז

חזקיה )שונהגשאנימנתעלבדיוקא]וכתוכי
איזומיתיכיתורהארמיוחנ!ורכיהלכותארמ
אווטיהורהרכיהלכותאומרר"ממשנההיא

וה'/מתורהמדרשתורהמאיע"ג]סט[דףמדרש
אנאחנאלהארט(אס)אכלתנינאלהדארמ

על •[ותוספתא]וספריסיפראהלכתאדתניעד
עזאיבזכשמעוןאוכויםאי!תלםירבשאנימנת
אותוששואליםכלכאלאזומאכןכשמעוזאו

וא~ילווא~רטובתלכןודואחרדברמקוםבכל
אורמיםאי!חכםשאנימנתעל •כלהבמסבת
ש'זtואליסכלאלאוחנריוע"כריבנהכחכמי
מנתעל •ואורמהמקוםככלחכמהדכראיתו



(בכ)בזבגמטדףקדושיזשניפרקמקדשהאיש
 :ע'fוסזחיס :iסאמלקומוגקי(וסמימכוקסרי(כומיןכנכוכסגכומרמוטפי(, ('כl iמונמאי

ע'fו(ע'וממבכ 1  :fו'עק(גיןנמומכרוקממוטףמנכטסfכגי;ןמגינכוגסfו'(קממרסמנינכו
ע'כגגזנ'ס CDגסירגוגיו(וfכ";כחגירוחכקםחטףכfכ'מנכםססיפfכק!רגי iגוfכוגכו

כיקמ'עיכמ;יגססנרגרןמכקםחוטףכפיוי"כככfוחריסעפין Sממכססוfורי ilכfכמfו'טוףחנ
ככורומןכיעמfומ 1 " 1 מןכיר fכר :עיכחוטפיןסיו ;חריס IJסfונ;גככוiוו

ע'מ: fקעזכמיסע'כ :ירtג, iיגין tiמו tiגוכנכין 5סמח{קfו{מואישררגנונינחיתלהבא.אי!לננלשיריההרוח
רקוכfווגו'"י Pפר .רס rכנכfכססוכילבנותדכתיבנבזיא lלהתםדיiכ~תרבובמ) Iדאיהוא

i כfוםגח(נfוגסוסfוסירו!ררגםיסרוג;רf__ 
חגורגניסגפ"קםיי-יגעזרסכיגגסלגסותסיטזרטאוטוהאאיני •מ IIשביתלה

נאוניסחדושיגגגסמiכעמfו ('וfםסימגומי\רססחיכעניותבזאידאיכאהואבבבלועניותעניותהרוח
גיןfו(ימיירנ'סמ f1ו 1 1 1ל ר S '~כמ'ומר ~ו{מ'יו ti ;ר tiירiכ rנכסימגו;מנכ;ס;ססקטנהנואחותה)ש'(שהדנתינדתורהעניות

ממעמ : Sויכטרענכגיסיחייני!גםסכככסגפיריסמחופרללמודשזבתהעילםאזו 1יונחר Iוא/להאי!ושידם
ימיןכ(ןירכ::וגגגסיוםfויוגםיסקiככיוכfוווכ'חטfוiכללל

וכמטוגיסגנוט!:'ס )'כfנ(יcדוניס Pפחנגכפ'הגיfוועויססירדונבורהקביםעשרה •מרזכתהאו
 Iלסמ(ממ(סי cסמ' . I ' •ללל

'ומחיגןמטון cיגונסגןfכסגכםיסגסר'יחיט'י IAסיקביזעשרה • Iוכופרסייםונטתיזtעהסעו
וסוס'ףגמוכמ:י(!:כלירס rוכסוטסרי-י iונכור'י rגנכניככס.עשרהוכו'מדינטלהתשעהלעולםירדוכניס
 ~~;:ד~כמלפ~(~ז~;כוינכיכרfוסנגוג:יגיףרס rכנככככסiכמצירםנטלותשעהלעולםירדוכשפיםקני!

ררנוןינויוכ{מין]סרימגין ti{סזנקררס rננכמםסללל
מממכרכחמלוכ:יוסי ti tiiגסזוקגריס tiגגסככסרניגיןונטעה ttת'םעוירדוננעיםקני!.עשרהוכון

 ~~כ(~ו:~~{ :t~מוכfו'ייfוסגיחמ Iרגמ/ימיג!רמ:;רימנזיוןתשעהלעולםירדוזנות jקני.עשרהוכוןחזירים
םעכלמידממרי(ןאמחרשלעולםירדותעזקביזערשה •ןוכוערביאנטלה
מעמו(חכומ'ו Cלוג'י rכפרקמגוfכר'ימfכמררכריגנ .וכןירדושיחהקביו.עשרהוכו' 1מישנטלהתשעה

מוטמהיכו:וכ ,fו 1היה ] 1 /ללל ::;מגכון Iלממר jוכגמםכרן,רס;רןג;,רורס , : t:iנככוררקבי!עשרה •וכוןנשיםונטתשעהםעו
כזיקמפי(ויוממ,כןםוסכססמיןסהורסגכורורfויס rסוכן.(נטרעה ttת'לעולםירדו[שכרות](שחרות)

רך Iכןכ(ינויורובנוקכגזוי tiגםסקמנגריכז~ורו 5כסכממוזו
נומ~ :t(ס~ת טכו~~~~גןסותרס iגכומפגי ~ tiסרייגככסגרשינהקני!עשרה •ןוכוכושיים][נטלוכוש!)
ר(ממו'מ(נורו,סמיס iגגוסזו'יפריססנכנסגרfכקבננטלוואחדעבדיםנטלותשעהלעולםירדו

!:כימ'ורוגמו S ':;'נכ Iורנרגומגר iפוסנווה .>t:iניסfוין"ומ :כולוהעולםכל
ןניודגריכו(פי Jמג 1

וכ Cדממרינןמסfוז'י.נס t:iח/'חמניגוחגז'יהס "'י' כf;ידיהםאתשכי!מבהצנועיזתניאע/אובנדף
נוימתך 'כ?''ו::מfנןס liוגמס:וסו;רורהווכיס t:i iגגוכגככ.יליילנ)י
!:וכ.ויסר~';:!ד::ו"נןוכן.גנכןכ ~ר~~'סגגכמאיריר"ג:מו;רסחוקםמאחוקםםוהנרנרנ

.ל Cנכ ו(- :tרכבכג( Iחיiכויף I'Iשחנאחד~עש-א·סיפ ינת'"'ד"'והטחים -I 1 ,. ו;'-- i \;,; I I .ןמ"וינו'ומתוןf סrc למ

 ' ,rיומ jג j:מ~ירכישילא[רב]בררנחאפרמותויוםעדחמצזב!אותוקוראיזוהיוחבירווחלק
 ~:~~:ס~~; ע~;:;~[רבה](רבא)ווחמץמעולמכףרשעמידפלטניאלהי )עאתהר,ם(קראהמאי

 ~~כ~ג~ f כו':!;:וt :חזנוץאשרומ'~פטדר'זtוהיטבלמדוא)(ישעיהמהכאארט
 ,ימרן ו:: Cיע Cדורשחיההעמסוני]נחמיהלח[וארמיהעמסונינשמעוזתניאא IIענזדףלך

כ(ןיהגזגחמרוכ::ולל
ג( " t: ~ c::ועונומתיראאלהיךה'את ),(דבריםשהניע jכיושכתורהאתי!כ

ייק iמ :t ו:: fוינויןכשםלהםאמרעליהםתהאמהשדרשתאתי!כלרניתלמידיולוארמופירש
ימ'ןג(ל Iגמיק iSלללל
::יסי:יכ(ומלעקיבארןשבאעדהפרישהשכרעאקככךהדרישהשכרעתישקב

רנכע Cגנוח:גמולמירילל Iולמ 'ס cומו Sקסגיעמ" r :חכמיםדיתרבותראתהיאהאתד
לכעחמז'חגרעוגותלתלמידיויהודהרילהםאמרמאיררבישלפטירתו'לארחו IIתע"בנברףלח

גר C ' ו:: fןגכרג:ילללללל ך P 'י:(ן::ורבכסיכלמודאהםשקנתרניםכ)מפניכא!ר"מסידיתיכנסוא
 ~ g ~;~ינבכ~~6ז f ~כךלהםאמרונכנפסומכוסדחקנאיםהםנהלכותלקפחנואלאנאיםהםתורה
קדשלאקליםקדשיםוביזקדשיםבקדשיבי!בחלקוהמקדשמאיררןלישנה
 ~--crמידי rתיכנסואללכםארמתיכךלאלהםארמ[עליהם]יהודהרןכעס

יעקבגאוןנו iפ lלiכאלאנאיםהםתורהללמודולאחםש,ונתרניםמפנילכא!'מ Iר
מ Sק(ס C 'פ( tכל
ןממרן .(מו(מ~וסשכגמאיריארמויופירניארמנמיןנעזרהאשהוכינאיםהםכותנה

 qנוןמר(::וחכ'כעלג'ןיעקבעיון
ןגןכעוס',עיס C{ר

מ!:רסנגיfומוח( <tרfוכומכפיכגזממריכןוננ{מג::וןממןמ cמעו{סנעניכימרזזרךחגמממ·גמיגג
נגע(מ (ומ:!(חנורנכ' C jקכ'עשרה : Iגןמ(חככעמס lםfו'מורסכ( Iןכו'מרזררךעסמור::ויפ::ו
(ליטווכמנןמוכ מ'(ק(סמורסכימורסעגזן;<מוזמכור (יכ(גן .עגזיסנע(ועס eמ(עוגסירדו

(וממלמו~ :tו(רור • Cפירמירמfו(סיןס'(ממסגיע Cכ'וןןגו' Cדורסיס:יעמסוכישמעוו :!:יכ:יגמינכוע
ונתכרממרמממן(הס'ממומסכמ:יקורסכקרמפיר!: ח(,בfוכ'ן cמיי cזפכrו'סיג Pכוסר'יףמיגמרס!:עי'

 ,ממךנ I:ווכ(ריטרחףזוזמינרחס '(ן 'מס'מן ("נככרוכמ cגמועיין C 'ע 'ו::מממ'רח(נועןןגןמ~::וין
::וויכמגרסמיכןיכו Sזמסיכיכ'רנרוס :t(רובממוגרמfו'כןמקוסמכ~חמסמןרסככ(יכן tזזרככעג
גן'יקרמ Cרכעכמממ~ס'ן Iסכמממןומי irכמממרהגיגסקוכfוגפרקןגן::וטכ'ן::ופסיקממז'דטכ'קרכפ

מ(מעכ'ן Cעג~מכעס(מו:מ,(וג~ומר ,כבכסיסור::ו!:גגממ·ריאפרן :כנזףגח'זו!:'(וח'ס Cכפ Iןבכ' Cפיר~גןרנרfויז::ו(רגומרקזר!:פוס(וזמין::ופסוקממ~מ::וןfוממ ,ו;:נt; fמ'ר)ו
i קיC נבכו::ו'רסיוכמI 

 :Iכ'מ O'כוייגר' I:i ו::יו::

יוסףידעחות tתוסוי Iרש

בכוסiג tiסחסייסמככפיגי'יררייקננכי'יכרמ~פסוחכסרוחנוס!ר
 .:להרגםנגגנ .להכא :טרפזהגfככוגן Iגרfכוכר'י Iחגרוחנכסחסיחמ
ט;רינ'יןג;ריגסוכג'ינכי •כיrכג'ינכוכrכרג;ריגגוכיריקא :ננ;'כס

הכו~iגרסייוככסגגריככנכגכקנינ;כיהנכוכiכגםכשקבינכוגרfכונגייס Pג
 .בכגייח:סאיגוכוכמכככוהכ"fו .גמורס

ךiכ\רס,~ריח:עניותגנסוהסימכfונ IIרר"'
נסוחוימ!רווסרוחנסיבככוכח~רמ,כס

נכנממזיריןור'יןורג( 5גניו :cמסמfכין
קטג'י.fכנוכfכנגוfכחוחדכתיב :סמועחן

כימנ iכ'יסי'י t:iין."fוכנכינסרהורסנככיוח
fוםרסכירסוסן t:iבסייהייfוגיגרגהיג
ורס iסיסיגממרךגיוגןיג~ iסוכנ1גיגס

 i"גנחגמיסfוכווכ rוכמכחורסיו 'iנכ'ס
גגכfכגנניג.יקיס iסנ'יס'יי'ינfכגfכינו
גגגו'יגיןגיגעזרמגרג;ריג iככמזגה'י
חקכיסרfכ,וכנמר'יןנחור!רכ'יבין

כעגסתשעח :רוה r.מככ:עזותפןכ t:iומ
נניכקנגןממריגן iגריס rממרוכן .מיסו

 :זוןיכמקממרפקיכ~י tiיניייןיוחןכין
נחסנגימככ" .יריססמוסגיוהצנועין

ימם t:it:iסג'ימןנט.)(יוממ;רגיfכ'יכפיס
גפגיסכנחסגרג'יכסהנח'יריק 5'יסוכג:ין

יסוםכנכfככוגיםגזיהעו Iסוכג ("גכוכ
ממרסכםהכחסיfויכוככגמןומוהירמוגג
גפיכיבכוi.רמנגסןיגג:ופ;יסנ~חס

מ~גירגמממכייסס iיגין t:iמווכנכין 5ס
~מי i il'Pוקחוכקיס\'ינרנרגיסמידיכ'י'

גיווקממר'יככנינכוח~קוניטונכוfכחונקין
מ~fכחזינמfכ'גפינמfכר"גורג:;חכח'י

ווכטככזוגירוזוכר,וכגיחנכיכוירן iחיכקין
ריןכסומיהמכמממרחנמ~וסככנרו
מר 6רסימס iיסורניסמג Iינכ'rרגוקס
חכוקסריןגומיוגנכונסוכנסכיסוfוככמווכ
מ,וג t:iוגקfכמריככ.נינכוחנקוחונקי(ווכמ,

t:i ככונחגירוחנקמוטףנוו'יfכוfוגi מכו
פוו 5גנקיסוח'יכככסיס )'כו(ס'כ'ין pגמ

נוסיגרס t:iוכנכורר .rקמנכו I~מכחכקו
 : lחככסגסיון 5ןחמ .יוממאי :נרגס
יגו 5כסרג.נזכ i ' \רי.:זrר.ממוזאשרו

גרסיגוכfכ Tוורמםfכרווכfו ,נכוסר\ iככ'
מגי(נגימו:)(רף'ק Iגגfכנמגגfכ

t:i רורהיה :הח'גנהיכנככזקקיוP גנ
פיךש.סכ;ריירfו :גרכויfו ..iיורס fPכמיו

 :רככ.קוסגמורמהי 11כ:יסרכרס 1 ..גרכוה
גמי .לקפחנו :מקביעיס ,ס ..קנתך
נסגוכrכרנכיוכז 5גקסוקומתכקפח

 :יסגכג iנכוככומיוחריפיסס:יסכ'יורינכוכ
סי iקרקהגיכככיו,רס rכנכס t:IIרוכי

fופיגור~ rגנכחוזfכיס 5יוfוסורי-יקרסיס
מ,ןיס ti "מ 5כייגפסניסססגםיסגנכזרiכ

ף IIהרי

 .וגן'י"'וח(גסןמסימכמ(יסרכסועכיןמממ, ~' r "Cר.כמנו'ו'עכיןממאי
fונורולניגג(נע(סוכ'{עו(סיררועכ'ומקכין 1 ,(עי(וממל'נו " C(ר:יכווכ::ו

"fגגנ(מ(ק'סע'ס'ןרמורסעניומדמיגרמורסעכ'ומע(יןמ 'ו) f ::פר וC " ,ע(יומדממ
סוfוגנ(נע(::וקג'ןוכ'rככ(גמורסעניומ::ווfופכ'ומרסוח(גסומסימ(fו f .קמ·טנ'ומ
ככםס'::ו ו::'סכעי(ס (', " Cרכמכןכו'קענס(וכממומדכתיב : cממע('ומ
ןכןזכ'מ(ס C:ייו i:1ממרו(גו;<מורכמ::ו fזעי(ס(ןדמכמ::וגןןכ::ומררכיו'ןרכ'fו(

 :(~מזגו fן(ממררגי

 ,מאכערהעכדעל .ער Pנעצ )ג ,פרעססערכ) .געלאססעןר':י"((רונט ,העראבכעשל;ןפפטמ) •מןנרתןםח
סיס

• 



" C נגנכוחנופסוס
לו Iסחס Iק Cוו~פנס

ק:<י i:! 'C"Cיחנופכ
 Iרסגול ' q 5{ח:י

מקוםכ" C 'מנוס"
 • " rסנעיכסכהיכ
ס Iגל rנננומחוסנס
וfנננכפיס"מיספחו Iסכמגמסעכיומנןלי C"לג' rע' .סמיזעכו(fוססמיסע{כfו~fויספככוממקוםכסםס Iסנfוסיי .סחרזוג'ןמ'ם Cסניןסfו'ט:ו oד:וC fוחנככפיססויוחמח 5'ויס Cכ,יכ'כמכני

כ)(לו

יוסףיי

M 'גיןכj נכסנכ'גונכ
יגפ'חfו Iס Iנזלפיfו
בניח:יוגועומ Cעי,

--=-
באוניםחיושי

c וfנלגעימוחכ
סטונסמנז Iומח rס
מככיססוח ,יומ

נ cגנגוילחסיוחר
חכחיס Iמסנחזס
גינסח:ני Iרכע

נחגיוכוfומרנרגל
ו:::מענ Iסוכורוק

 " Iיס rוח"כ'נמירס

 " rסנעיכסכךטינ
 : fייוננס Iונע
רוד)ורח 5(מ

ננספו "י"גיר(רב
י flrוfו~פחמ Iנסכ
גייככס fIונחלני
וכfונסח Iכהמליfו
וננ.קר'חכ"כמיממר

עי' •רלכנו מככ,("'
 Cפירוונ'כ " Cפ'ר

דכגחיל!:יסמחננר "'
' t לגיעכנדקדק

נננגולל(סדנחfוגfו
נקח cלfו"וכסטרס

לבנסיננווס Cמ
fוסולסוח I:Iוכג'ו~ל

סנרח!:ירין I:Iט'ע
ממיסוגמיג tגמנמ

חנ!:ייך 'י:!ככס ,,'''מ
'ע Cגרננס'קנפי 'חג

ןכ'קבכסיייעסיולס
חזס eומ~גיספ'ף
 ; rכמנגרסוח Cיורבכ
כמגיס Cיככ;ח

חכמנסכככיסמיך
c ",ימקורנמנגחמי

ךיננכננרמ!:יס rממר
C כננרגטייr " 

ומסר"גיס Cממנכ
טי;זקדקעורםי~
חמז Cח tיזיג.לג
 "וס:!יזבנ C"גfולי

::רסנמוחוננספו
י!:יימככ'יןוקנס
רגי Cגךוכ"ממיי
מ"וממ r "C'נכחנח

ע Cרנקי)ו ,,'י:!יפ
גסנניבנוגננפול:::

יו Iו"גל'לניונסיי
ס C!:בכככ/ייגעייו
 qוfוזגסבכ Cלס Cמבכ
ס CPנח c"מק ' cכ
" rc נ!:ימזוןחפ'נוח
c כs ךli" ן'חס'' i' ג':י

ע"חקכ!:ימנ'מ
S נחע(ננסריק'ס

כמלוונלמס Cג'
פ'פסנ'נ.יקוח cס

סלמ'fוימסיקמס
סנ'ינסייננ'גח

כמ:י Iוגכיכ rו
נגל Cגמכממ"לי
~ 

יעקבנאון

סבסאנטנבד:וקרושיןשניפרקמקרשהאיש 150
 16קטג:י .:לבתוכגיסרמס'כפ/ק:יטוממומנמנומכרמכןגס'ייסומ:יפקרסגנחררסרוכייריפרס"י .כו'רכג.פ\יןעני :מז:ימכfכמיירי
ככ~נכוכס"רגסמונ:יוכרככוגמיכי •וכסי""ססדחקה :כנכרסריקחמגמטייןגח:יכמרכקט iרוכ~פרחיסירמסרכיגיוכר~יfכ '"יקט:י

.מחזרחרנכמנ~סיחמהפך :גמימסססקרוסיןמססס iקמסימוכרייחנרומחךרנר;ק"מכסריכ:ימונסכירימגסרייחנכ:יגיכסריכ:י
 •לרבל :זירמגרכיכעקומרנריסיפרס Iנכגקכג .קנליח :לקוכמסעניסמחזרנמסכירסע Dרכקרקממרומז:ינירגררכמ Iרימיו:יייקוג:יס Iמקי
פכיוכקכ;ין~יי~יגנכסנוכמיס Ciגסרירויסמכיינןמברוכ:יערןר Ciזממlונ

מןרוי:י.וכמזוכרמר~סמספו:עביוי-כתחאמהתורה[דברי]שתקיוסיכעסיהודחמ:ירוסמס Iסמסמכגממונמקוס
נעננומככ:י Iסמוסספקומןנ~נזוכמלבתו jקדושילקכלעשויאדםאי!וכיעליהכומrו י:כ~':גסחססיר Iמגמ, Iגר:יפקר

 :חכרוגמייסיירך •רטעבקרא ::יכימשליחלהלעשותעשויהאשהו.א,י!בעןרה .וכומחרממכמגח
 :כ:יממנכםקנירגסרג •ירנככמ:יו:ילא •

גקמiכ' Ciכו~ Ciרמ •קוכייממדארעא :מאיונכנסהדחקהועודבעןרהקדושיהלקבלמחר'זt-"א
חיוכ .מנiכמ]מסז-כמ[ולא :מעוגס י"'מיו Ciנומרטעומי jlגכמכעסרממוו

 :ון ;c~יממקר'יס iמימוכר Ciעונםימןישי"שפרקהאומר :גו']וכסמורסומ"ככעזר~וסיו iק
 ·iככמיס:כל ljIכiכגמרוכגן.ספקרארעאלרוככןמועממ Iוממקר '"כמיממרלא
וכו':רמוכןכרכיגרנכיכiככחיגפוגםמ,רגארעא.בההיאמהפיךהוהגידלרבע"אנטדףומכסרכימוrו:י::רפקיררמח;יגייכ S •וכ'

 :יוכ'פנינגג,.גמחכמי •חיוכררחכ"ברבאזלזבנהאבארביאוילוכוכג:יג:יוכמרכגןוככי:יייגמרמג"ג
 ·גפמחiכי!כיג:ואםפגרוכםממ .שאתלרביוקנליהזיראר'אןלזיראלר'קבליהגידלכוכמג:יגמג:ייגס:יפקרגטוןמיג:ירוכחג:י

נעיכמגס Iכפמכממגכממ"גמפירמכומ ) (ללי::רפקרקכiכומרגכג Jומכמרג·ניגרגמגמ
חמ Ciכ Iהיעמסחוכווכגיגפני:יכמוחסעמנוהשיעעד iהמתא"נפחאיצחקונמנמ//מ:יומ:יז~כזוכןגסעוםיןסכ'/ר

 Iגממיעיננמחסמפינו iסמעיגןסו~המהפךעניא/ילאשנחיהסליקכילרגל[אצרנו]נעכיי

 :מחג~מכט;כי Iחכפנונמ Ciרמכמיסמrוטעמאמאיזכואלארשענקראא//למאיהימנוונטלהארחובאבוררה
 :וככגגמכפוכעטינ ilכגחחס •נילמהלאזבוניא'/לרמניהליהניתבהנמיהשתאידענאהוהלאא//להכיעביד

כפקמ:יוסגחמכ"מכגיוכר .יגו'טד"אבתמנהלהבעיאימילתאמסמנאולאהיאקמייתאדארעאלהמןבינא
כממיטיככחמססחמהכסכיטוגמגמגןלאאבא[רבייחיהמתנותושונאטן)(משל,דכתיבלהנחיתלאגירלרב~לה I __ניש

 Iכ~כמסקוננמכוכיופוועגיממסכרח :;tמללל

 :רפוועוכiכמכמ Iריכ~ Dגטוין Sמהנחיתוטאולהבחיו,ריבלאגירל]רבבהדהפיךמשוםהנחית
גמוככ;;מרממו .וכמיונוכי[נשלמא :דרבנ!ארעאותמקריא

גפיממגחימגק:ימזרגמיכ \'"י:טמנכיכןאינוראובןובניגדבניכתנאישאינותנאיכלאומראר//ממתני'ע"אטאדף
iכrכיג iiכגחגיניממכגממסנכי Iנ .t:/Iטיובניגדננייענרואםאליהםמשהויאוטלכ)(במרבר'~נאיתנאי

 iחגרfכסכן Iסוכעגחווככגנמסנונכסמגירחדברצריךאוזכגמליאלבינחינאר'חלוציםיעברולאואם(שם)וכתיבראובי
I I כנןמס.נפווסינילמח :ממוננמi

מכט~סו~נמ;יס Dגנמרמימ;מתכק~ :ינחלולאכנעןבארץשאפילובמשמעישנזשאלמלאלאוסרו
חסעניוחמולינןרמפיגוכוע~ Ci ;מגמסלאואםשאתתיטיבאםר)(בראישתדכתיבהיינומ IIלרנשלסאכמ-'נ] Iע/סא[דף

רכיחמהיכא :ככנכומכוכמס Ciמגויקחלאאםאגראתיטיבאםסר//אל"לחנינאלר'אלארובץחטאתלפתחתיטיב
 :גקרוביס •נסוגיחח:ולאכמס:יג:י.תנקהאןכר)(שםדכתיבהיינולר//מבשלמא •/ל I מ'" I __דינאולאאגראלאתיטיב

גככיגככימגי 'כfי:נכהכ~סכי •בייתי
ו:ייימס Iקרוכגןימוכגחימסכקרוניסאמינאדעתךסרקאאיצטריךלילמהגמליאלבוחנינאלר'[אלאוגו'מאלתי
חממםוכמקומימסני.למח :גקי]משמעקאנורחיידמנעלסייתילרירהוליהניחאולאלרירהלחרניחאהינא

גסמעולאלדידהולהודניחאהיכאסר"אאיצטריךלילסההאשהתאנהלאאםלן
תלכובחקותיאם Cכו(ויקראדכתיבהיינוימ Iלרבשלמא • ] rלמשמעקאכרחהבעלנייתהלדידהלהניחא
תמאסינחקותיאםברכהתלכובחקותיאםסד"אאיצטריךל//לגמליאלבןח IIלראלאתמאסובחקותיואם(שם)
ורמיתםתמאנוואםוגו'ושמעתםתאנואםא)('שעיחדכתינהיינולר"מבשלמא •קמ"לקללהולאברכהלא
ורבא] IIעטב[דףמאיל. IIקמרעהולאטובהלאתמאנוואםטובתאבואםא /Iסדאצטריךלילמהלרחב"ג_אלאווג'

תאכלי
יעקב

ננחרו ו'('ייח Cרכממנמחרסומ:וקיו:ימדבכיקלסחוסי tמ'ו~פיינחקנננעסנfו cוכ Cסננ
 :ןכנוחגיח Cרמכממ"ויכגך:ומסכקכימ:ו tסfו Cרלכ'סג'ינו Sדמ

 ·דרככןארעא :סימן t' Cנימומ,ו eחע'!נ:ו cיחמיכוקדגימ .ננ:חfומסנננfולא
 bסוין tשסיוכיי eוספקרקנסומגככ/tומו rג qחיימוי :1 'מגחןגמגחי Cמכלבכיי

רקפחל"גסכfודממחיtוfוכי cיסגfו'ייכימיגלחיםיגריווחיןעיכיבכב"ויfוחי~מ

שרי"תוספות

עיין
ג:יור!:יסויכ'fומק cויוסימומוfומר:יחליחחיגין cמחיןגימילדנליעייג tמ:יי:י

C וננ"מול:וחיג"ונ'סחינסר'ננזגליfחילמליגכגככ,:ימסP וc נככמ:יחמסמ'לכI י:
!:זוחיןסקימיריסייfוו Cיו Cועגסקנמידיסדס"גופירומ'ויסח:ססבכויפו~ Cמקוסגי

 :גחדן!:ינומןכ qדגנ/יליבכייועיימו eנסכג::י,ממרוח(::וגידיסמי eכלימרגלי
וסחוןכחילו('סגילמקזו .וגויונבגססימקסובכויוגוייו Cקדויקגיוי Cעמדסfויווכי

יוסףעץ
~סמ'יר::ימ"כסךיןמן.סר'גיגסן:ורחטוניסךגגסיסמטוס~סנמיחנכר ()~ונכמ"גיסך/נ/רטעטגקיחסיכfוגדיר//חנכ//טסריסג"fוגחנ .רטענקראלו

 :~רחטוןכננוסג l\מחיגוחנ~נכיקיירטעוךחיח~ח~סח Iגמנכר~ח Iנכעת' eנחוכריגןחך Iסג"ךח~יחח .סךנכ'סר I~סח/חוחו
סר~--
 •יfומסוימוSממילמ cע~סגליומ!:יקנ~ו Cוסבככןגל C:גפ;ינריוינחלכקנ'סס Sלחיו"וייבכוגו .סחיכחגמיס .בו/בחלקות'אסרכת'בהיינולר'סבשלסאחכונחאםר

 Cימרכ(נfוסכfוגיכ~ודיגכסוכלחכיג .ו"לfוו'!:ננ!כוימבכוסךגלוייגוכגלר:נ:ונח,כ Oג Cחמלטוגסכוימנויfונןכונכננוfוס Cיfו l:Iיןכfו Cדפינני~מfוג'חבכנניויל
געיימfו'וגוייחחכגי:מיfומלגחוfוננרמחגיוחרג Cומ' .חוגס q~גfווכומ I qיגמוכנטומfויtביטמויגיס rונמממ 5עוקוכfווח Cדוניfווויומלננננךג f)' Cו'וחרו Sנ'יסכחםfולועיי

נהלו :tסלע Iמהfוגיוננלימס Iהננחנווfוסכ'סיכוכןfוגכו pסfולזטוגו::מעמסמחנוfוסכגמוגחמל eכפיכוfו:ינ:י cמחגכמרנ cמעו Cגננחfוגכוחרגיניןכמוכמסננמלזק)ווננfו'
 :ממג~ iו Cכחfוג~וג':ירקליוי'ונכמח)וגכוג'גכ'סיינכח ::Iומכחלנימנגוףיס Cקמfוגכיסלנמוזו'רזמfוגכומרנמfו'נעיונ:יגיממגכו~fורזגכוגחנו!:יפגורנלfוינוחמכ~ומלנכי



סוסבדףקדישיזשלישיפרקהאומר
רכל IIטמ ~ז~כ"מויי'יקוטיו!י .וכ'כיכמ,מעשח :ןקןורוגכן,~כ!ככיי~גגגיסיין . j ("~יבאי :גס~ .גללביתא :קגכ~כיגס ;כ:"נטמ!ג

ו,, 5עו'יחזיקע;;ור~ס!כפ'יומו;מיוסמוזווערגוימכגוזוגזויכוייקוזו •םלוחי! :rונככרנייכ~ iככס ;t •לכוחלית :כו'יחrונכוכמיrוכ
'יומוכובככיופרוסיססנככסנכניווככ'יכוככיחונמוכמ~גrורכגגו:כשחייטיחבככימכוחגקו1כפיסגככומרמיבנפווקי\כיופככו'יו

זוור::יוגזורגגגו::יוגזויכככגומגזורגסגמריסגוטטגיגומגפ'נכומנומרימ,ו 5מוו::ייונכגייסו::ייו:רנוכגמוטכוfכטגיכימ .ככגיובכס'קיס
ירמ::יגבי:רונכננכוכ::יטוכטסגוזורככנוחיס.גמגנמכו:ואףכמנמג::ימומ 5כו

גזורכימרורכיזוככככגיגמריסגמפנכנכוובחמאגללביתאאמילחארבאארמתאכלוכפגירומווכ'יכוימטזוכעוגיזגרככיומ
וגווגי ,;'ייזו'יfכrמ'זןכעסן'ג""גוכ;רמ)פור'יפתרמדארמובצליאiכושאדשעריסכלנם :ורבג.סירטס'יגכיחרכקככ"'י
כוfכגכוג'יגר;ררג'כמ;רוi:יג;רר"ס'יי'יל-,לל Iטנכחיוומיוi:יס jטכומ' . jעכ'פוופיס

נכפייר\סגיגרמסוענגוכ,ןטגיגיז 5ג :כחרבותנוףקשיםיםובצחכמחריבה :גומסגונירבכ •מנכפג:ומחבככנחמו
פנרמפגמפיכיוגסמורגוגהרגגמרזחלך l 'המלךבינאימעשחתניאא IIעסידף rלר",\רטיו 5.מובכיגיוטניויו 5בנ:רסהקם

בקיומוגחמורגגמר tוגמומרסגכשםוכבששכמדברלכוחליתטרם..סכפירגכיססבכנויבכמרוחו Sככגגנ
גכיכמבכוופטטפמנקרמוכגווכ'זוי!יגדולחשמחהשחמהיהוכחזירתוכרכיםששיםכוכמחות Jננסמ!ייגנווסגנוגר\נ

כר\,r:כפותס Uגמכטטפזכ י:t:i iמזכגמנמגוכוללילל )ל י:i iעכועזכ pור;מגעוfכבכג:רו]וכ:ריוזכ
גככעוגסטוכטסגזכרווכסייסייקווכופןהםארמישראכחמכורראח(שוכזככג:יוכ"כנריכי Pגפןמנכויכו iג

גהוכ'ייi:י"גיזסעכ,מפנכגכוגגיסועסוקיםשהיובזמזמלוחיםאוכליםהיואבותינופירוrועכו t1'יי!יווספ iJ.(וכ OOככi:ירכ;ר
גהרוענrוריrוס::ימפיכיוובכננג'קורסזכרמלוחיםבאכלאבואףהמקדשבכניונכסוסיו 5ררוקממסרגינן tונכפרזג

ג'גס.Jכגגנכנכ::י tויסגגמנכרנככגומזהבשלשולחנותעלמלוחים.והעלולאבותינונכםנכבכמנכירוכגחובכ;יגי::ינורגזכינ
ר""ממרנכגיןמוו::י t 'בכוגקרמסגמרורעלב 'tלאישדא(אדם)שםהיחואכלונםמרמכ;עגור::ינסעמס;ממרורוכ

יםרמ;כחגמיקרמנמנחמ::יינמ,כיח. 5גפס l '.ח • . ".מנכומומריסשחיו :ען'ג)כמכנריס
ופווסיסיפו)וכ '",חען'פסעור'יועפ:יאלעזרויארמ •שמופועיראבזואלעזרובליעלrוi:ייוגוייימוכגו .כשיעיכסנ'ת
ז"כסכסוכrכוגrועכ"כוח'סוi:י1ככושללבםהמלךינאיהמלךלינאיפועיראבזכ~וכימ Pכמוכועכ,ומווכר'סיס iP:יפוו

ינכיחתונכבככמונכוםרןבינכיס i~חסיזוכובציץלחםהקם •אעשה.ומחעליךפרושיםגי'יחסככוכמ,ני!יסכ Jגוi:ינכורנכימ
ונווונכרורינככייזגוסןןגנכוספכומונכגיו.היהעיניושביןבציץלהםהקים •עיניךשכיןמ 5כומחנייוגסfכגנגגכוגפסוכ::יוםכויג

ו 5רםכמג:גרוקיסוכגמגי::יזגומ;בכזריהודה I"ויא"'שמוגרידאייוויהודהאחדזקןש"יגעס t:i •נזעסרכמ t:i 'חגוכי:ויבדלו ;;ח
מכ;פרס;קב;סכממנכס :tכ.:גוכרכסכקבכ , ,- I ~ 1.-1 , 1.0נסנוכ •ריגווגמכך :בכ;יגס::ינככו
גוייכהסככפגיומנכו:ימכומתימ tNכתרלךרבהמלךינאיחמלךלינאיגדידאבזםכחכתמי'י .רינו'יומוכך :חרפהו
כ p:יסבכויסכגכויותכ"בכט jבככ'כזi:ישהיו • jאהרשללזרעוכהונהכתרהנחמלכותהi:ימםח :ר\.ובס .רומסם :מi:יסמכקס
"ז'י'יגגורכגכרמו' י:p iמסמ'ו י:iמrכסהרכרויבוקש •ברזברעיםנשביתאומאורמיםספורגי:אן'ןמסמגחסככמ •עכיi:י

 •ווכיז 5ננרrג.:יקסס"וזוכמכגו~כגר\.נ'י.ויארמכזעםירשאלחכמי.ויבדלונמצאולאגרמבומוגהו~ו .ומוגחתגרגוג י')ומ
בוכוכ:רגיחנרחםיסנכקוס tו'נכפןנכוייללילילנזרקחבוiכפיקורסיזכ.(וזכו'חיסהגחו: J:ינכ
t וג;נכןוכהפי;יןךהמנא •ךהמינאראפועכועזרא .רך...עגותוצץ :סנבכןןפ)נמור~גפרi והפי;ין 1 ' 5ססגי);מגן'ג
גמריפגורג.וכרג.יחגומ rllוfכונמגfכ Iוכהמלךואתה •דיבוהואכךשבי'זtראלהדיוטןמןכ:;קי'סויגמוכג'זויגזכסוומחת 5

ג"כיחמ U ,גומםמקוסמ,ןס"ויכרמסשומעאתהאם •אעשהומה •דינךהואכךגרול :בחכת'ימגע'רוז Sכג'"גג'סוו t:iככעו'י
'גןכו j"ככ'י'וחרמ"מר'יייוכוכi:יססנ'ס.הריעליהתהאמהותורה •רוסמםלעצתי י''י'מפמומחי .טח pכושמעוו

מורגגהרס'י\fכ~הפ'נ'ונרוזכג'דמןיבאללומדהרוצחכלזויתבמורןוומנתחכרוכהוrכ:גניfכתו
מורסגמרכוfכמוריגין 5נרוכ jגוגוגננכוללל

::ינכיונמiכח t:iןגיוכ;ורכנככגיסגיךגזכיגתורהתינח 'ודהומינותכונזרקהמיךיצחקכרנחמןרבארט •מודיו
מנחונזג ;ןןומ;נככן;גטבכוrכ י:: rגויר~גופועירא Iכאלעזריךעלהרעחותוצץמיךמאישכע"פתורהשככתב

כו::רי'יסגכו Jמגכורכפחוחםגוונחסודח.זירשטחבזשמעוזשבאעדמשתוםמהעולםוהיהישראלכחמיכל
וג'ז S:ככ:יס'יקס"כרגחגמרכומסו :ליושנההתורהאת

וכ'יותרמ'יו pומבככג'יונ'י,הוגסתהן
::רמפיכיוייו Pמוו::רגמרנכנככ'ןמפרוקטמנןןגחסרוrוככזרנכוג::יכר::יגמי:ר<חנרמפן:ריגםכ:כרמכוכמגמונןינווכ'ייי-ר::יומוכרגוובכסגו t:iיע

סמ,גןנוכנו;ז;זניגורגסנוכוגמוגימווכריסגיורוקיס 5גגה tר::י"נורניסנכסוו .ט'מווכריסשחייןמנכרניחרנר!:fiכוגמריס Iנ::רין lt:iרמוומ
וגו/.וומגחמגרכר::י::יריעכיגמסמנכגומור::יריםטםוממר :נגבורוכזכז;;יגווג)וגוגוגוןמכןוממ::יוזוrסגוןrכ Iנ t:iנרממומפוסגגוגנ::יררfוי
תינחמומוPגבכס :Iמ'ינפירגס!כfכיקויסוrכבונזיקגמירנחנכויגומנכינמחייסונגיח'יומי'יכגמר"גבריו 5מת'ירורחי::רמכוחמ::רןכגכ~יגנכזi:י

יעקבעיון
(,כוכ:רססיס(מנניוננ ס:!(,כו;:רסננומרסי:רננ(גומ!:כוסננ::וסממי( qומווiכ:רננננ~ :נני('ככ(ס'ע(עניירירסiכ'מ:!ננו Sנענסןסרזננקוסננכ(iכימ!:כיסגי'(ררנ n'ירעמ

ככוננרוכ(יע(רע(ו cמ'מiכרמרסס C:ריסקמננרס rכעננססכ :r 'ננ'!:ירעוכ'מfוכמכיסננiכחו C :!מ 5נננר!:ומננכiכננמ!:סיסכרסמומסננקוסס C:יר rננ .נננרנר Cלכוחלית
 .רינןדסfוכןוכ'בננכןחסמרי(וסוחכןרח~ cכ' cרהיוט :ו C (ע('סככננו!:כגיכ cכ :tיfנן cסמסרחננרי(ןוכננוכ'רףגמ Cככרחימfוס Cעוו rננסו(!:ננiכססכזננ (;fוינס :tס "i::ננ

t:ו;מ!:ורס ס(':סfוכr. ווc כסiמC > כס(סיפןכןננכוסiכ::ננC ; סננד''ומרר:ומC כםר(רחססיס;גמור,",ננרקדטןC וע'דfויתfדככתווגמדq ו'עכוfוקו(רעי'(גדףגו'כfגע(ננ
(גןכננודעיתכימ Cכסfומ,קו<;:מעורfו< t 'מכמיבסfויגסדכרימגרר cעד;כסןfוממינסוס(סוכסרורכחומו e;וסכמיסנע(::ו;גן eר Cוfופמי Cועס Cחfו::ורוכ:וכמתכרוכ(יכו

מד~ש"אר~

עץ
(סקסוחסרגסמןכ' Pוסו' ' Pוחורס',ונכ" •עיכ'ןגיו Pיז Sכ סר:i(הקםלז

ס::יכימוס tiע Iגסגו(מ tiךסגמוסככוו (" rויק pומ . ' Pסחופי'ע(נס
 Iק rחוחו.סקפיךו<פיגןוסגרוחמגי(סעח tiוכך'כסמכוחסוע(יז 5 י::(

רחו"סוכיי rרככוךמקסומחי~ו"פרקיכו::ימ .ג::כוסגחוס'כימוממו
נכךיס ti'tiיויעיססיו tiס~פ' .יו tiנכגנכךוחגסכונככננכרעונמ tiמג"יס

!:נמפעססיו tiנכגכוסומו .~ק P "נכ~ירכנכרעריס 5רוסיו(ממוחויריז Cחג
~ןרב :ען,גכסונ::יגמי(סגימנווממרו tiנמו(רכררנ(וסרוממגסונו

 • l~פפערט ttאייו )וf •ןרגםןתםה

יוסף

חכימךסח(מ~רגס(מ S 'סחיך(גסונסספסו(כס! ~'ןךקמ,גמ ."~וגחגמר
רסמ ,~קסימו(fו .~גסוגסיחיו tiסמייוfונממנןמע"יךיוfויו tiםמfו Pוכח
רג(וךחמוו~יסגמו::יייכר .וניעונ rע"ייקפיךיו::ייוו(מסוח Jךרכגרמו pח'
נכנננכרנכוכוכורינגע"יךקפיךיסיימוכסמ,! 'תיי pמג~ומרמנוכחגחר~ן
 :מ)ןכו P(סר' • Iךיג Cקךנרמור"חמג::יכו"גמו::יגממננ .מנוגחגהו
 Pסי" tiב"ג::י J'ומגסומ ;eככרוכת::יממורסומס rידיגח .חר Pמםיר\רכורקס rגסיר

ומ,ן .סיסנככוfו' tiמו"כג'ווקי Sכעססרף Pוככנס ti"וג'ס tiבךוכסככסוגס

• . .., ... 

יוטףיוער

M ')עקיכ 1מו' b • 

~~ 

נאוניםחרו,'\:י

!:כי(יס' Cסרננ'םסוק
 bמכ::רי 1ננiכ iומ,
i'" "נb j מסגכ
 1נכריי j 'ר Cומנו

גרונ::סנו b:רססיק
ונסקוכגכו .:: 5ור
מרמוו( rכיומרס Sרו

מס jנ'כומקנכממר
fווכותימככור

' t: וכרfוb 'נרח;:.כ
מעס:וס·כ tרכג

ס fננירעמגמדרגי
מססן ~גידררג

וננוגמעמרגססימ
t: "רפt: " כזרiננ

כיוfוכקנומסע(יס
כfועי"ג :tמ!:מע
רומומססדוכיפסק
ונפיגן;חמרתו(קכ
גירככרחננרכמ
ונו Sגנכמגfו Iנרוס~כ

רגיכס('קגכיסמכמ
r וfס'ו::עכ{זנוריר

כנכרtמננומר iסר'
חנfונרנינוסיס'י

כ'ס Dכעוננכככרס
וס tמסר'גמ:ורIכ
ת(ן(מפןדגתיכ
וכיסגרמננרייטכררו

נןוקרעגעכנומ
C גגרנריi 1וירככומ 
C ורכינככסfג(רכמנ

קמ S ' 'רפני(קב(
כ~iרמר"נוfוי(פזוfו
רסרנמסמספןעכי

מ'וכוכרזמכחווכ'
כfוכי b 'סכגוכיר

 'ר ('וfוירענfוסוכ
' S מp ::י t: יננ(ממ

נור ס'כ<:'(נימכfו
ננוכמגן cמ 'וגו

C סוסזניגררגידע
רfופfבגסחיוכספן
סוfוגין r '''וfוגגפ
(וסיסכן;חרfוס
iכק S 'כרכייכ Cכס
פ'נונורנומנור cג

נויסיססגנככיר
כררןימי Cנכננס(ונור
יכ cנ::וכחרסכני
מכ'רו tכ'רוגמנ

 ו('בfורסfווכגר'מו
 ,' cםמכרגר'ורפ

ננכורמfו(חגןנו
ידעכמ b;:רכי(כיומ .... 

 :יעקבנאון
סו<ר"גיערכרמו

ס!:וכיסג'וחח tכ
 r "וגו •ורסמ iגו'
כמיפססיסגיינ :tס
ו:וסכיiכרנודומג'

כיפוגמוסiכנופכ
ס:וכיסיגיכסנח

-0 :(ומו':;ו:ומרו
 jמ,מיס tסכיע(
עכו;iכגופסוכקוס
יס~וכמיןסמרו

'נז Pוכ: .נגמווס
 Pנמוכסווניס cמרמ

 : ) q"מfוס



'v 

ירסףדי

נכיכעכה'ס Cסא
 :נ'ע'כ i1מגו
ע"גגח 1סככרר'ב
 ר'"גגכ'ב:גג:ו'ר

 1סככרר'ד :כ'גכמכ
כדזכח'סגכ'fופז
 ::ו'רפ'זר'ו::סנ'ע

 :' jס'מ

-~ 

נאוניםרחושי
כסמכסן ~ר'ג גר;:!
זחממנ~חרגכח 'ח<:ג

:<דמ'כ:פסק'רענח
:רגכ'כו:ימממככר

 1עד"פסקנfו'דנב
ב'רנו::רגרקכדמ'כ

כר'כ' :iנסחסקג(
חמרז'רחורג'ז'רח
חק S 'רג'~פכ'סחס

רג Cר"וסברמ nכפ
פסקככרכ'רנ

סמממחגנ:ימעומ
ב'רנררגזקוגנכח

 וfנ:!fוגfורג'ע~ס'ס
נ'ב!:ורחנפכ'סעו::ס
נמכ'עfו 1כזמכ'נסז'ן
גג' 1:יחומכ'כוף

כרגרדרגכמע:ס

סכסו ס'~דמנרוהכ:י
fומ ,גמ 'ח~וק::-

ופס'ק Iוגוזמנ:רח
נססו::'מז'ררג

כססו'!:גסבכימfו'
ומרמוחקרfומסfו,

S מז'ק'ןc וכפ'כימור
מבfורנ' ס'~fומר
גככ'וו cסנכזס

וכfוכמרר;'כנוספן
כ'מכווכט~כfומר
ס C :ב:!גכומרמfו'
רנ ;eע Cרס :iמע

פסקככרג'ז{
כמוכרנככסמןנכח

גנונונח Cסומחס
fונfורנ'נו'ג Cוס
כ~ומר'דגככ)בכוכנfו

כ'ד~רב c;.יימ''ורגכ
fובנב'סמספךס'ס
חכ'דגככחסוסנfו

פס'קוחחמרגכרס'ס
כמגורעסכרמ'פ

מכממויזוfויג
 וfג:!נע'נ:סקו::חי

i1 ורנ'נ'רקנסfחנ
C פ'כג;:!מקכס 1מ,זס

גככזרמומרכר'ן

כ'מfוחfו Cוסנע'(
נfוב'רכ::רנב'ג
יגיfוחמ'ומו::י
fוכfוכיו::בנחנfו

כ~'קענו::כ!!רעס
גfו feונfוגרגי
מ!:ורמ~פכ'ס'ק"ס
 C'Cומססי'ן
רנר'עכומ t~:וק

e: 'ח'ךסנרמ'נפ
נממממנחרנ'ס Cע

כוח Cחףס rזנר
גוס'ככי 1סר'Iכיפ

מכךנמעןכק"ס
זס"כוסונ'ס iנרר

כר'ןורזי eמ~םכ'ס
רב' Cנס'וח'גונ
קרקענוס'סfוכח

חוכ'רוו::סחfורזי
גומרומ'fוכממנס
ונ..פור!:!:סריו::קנס

וfורעfו Jככחנבמרfו r ~ו::קנס;וי~וכיית

סטוסדףקדושיזשלישיפרקiהאומר 152 רש"י/א lttמהר\

rרג~פסוגוע fנין • Iוגומזרויווככו fו~;ורהיתה :מזגו Iוגזiננתרככו I ו)~מזרריססגסת Iככ~זגיrכ..מתסגככ"פכוותסנג!רגזגורtו
 : 1גגמקרוסזכםגiכrכנ~רrכמגחקרייגככrכונכר::נמקfכמרנחוכגזגזרנגסכחוכ II;גכיוםגגגזכורגוגזרזירסעמ 1נ 1סמככוםנחככרומס'יס
וכעל :ג;ריכגויכפכטרקרמגויםכפכע ] 1חגג'נפכו rjכככ' •סכוחוליזם Iוגככ/גגרין 5גככגןםנסגמrכריסג:;רריסג'ככפגיגמורגהרחג
מכמןג;ר'גיד Iכמרמיגוגסונגעכרמס .ג Iוכג'פiכוכגרעכודין,מוססגימפגי;רורגג;ררסגומג;רפיגיןסרחגגמגגיחמוגס;רמגעיג

מקיסיממיrככגוגחונו'יכמגמגפרגהסעכרגמגמכגגומיחומrכריסגהריס
ככג]:;ריגזרגמנ Iמכ'ריככג Iכנחנכנרמנמדעכודתוחלוצהוכזנרושהכוע"גסררףלחסגיומגגפיכסנומימו~חנכנורת
 :ו Iמוררוככו fו~~ווגיiכ::ר iקרממסמיכיגארטיהודהרכאפר rלנמאכשרהרכככורiכווז Iג Iגוiכ Iגםכסממוס Iחומו
ו~זרנכוכומוtויiכת ; I.~נכנוכוהזהננילל :ורו"ק l~קמר OOגךקנככר Iנרגםרג
 :רמגסוגוfוכסגמיסמגמfוגהינולזרעוווהיתהכח)כמרכר('ראדאמרשימא.רגסיחרגג וג;:]ומכי!סןמיכוג'ביד

גכיגסעכו .מככגנכגויוחס'ןנעשרהiטאל-ttד'אבוהפסולזרעוביןכ'ט-רזרעכיןארחיוי"רן,רוגומגוכופגמ,וכג 5הרכסוןפ]:;ועו
רfוסמונכיכןכגככפרסוכנמרמגכוכגידיוופועלחילו Iד,אברךלכ)(דכר'סמהכאאמרופ~גכ~חיכוג'כרןכככינכו,יג '(כiר 1 ו;:]ג
רי]:;נכזרמ D ג;:]!י::מיוrכרסה]:;ככנ ר;וכrפ;:]מםאמרינאירכיתרצהשכו jוחליאפילותרצהו~מגז-וrכוכי!מנסו!חיכורו]:;וג I /ונכו Iיי

 •לnלין :עמווסגיג!מסספגסו;'ןגנכיפיםיהיהר ttא'הכהזאלוכאת )כן(דכריםמהנאסוח Ciפ I/rוח !'~נכr זו;:];מסגוחדכוויחג
 :גין.,כסמפ;::וגיכו;ךו tiמגניןגגכיסמ Iמ/מגנככורמכגכככ]:;גוכגiכחכגחננ

גגשכיס •נתיבי :מםוrכררי •רחררריאצלרן,לךשאדםדעתךעלתעלהבוכיההםנריב;נרכככודגר:ר\\וכיריוונכ~ Dכמרגג
גיכנכוהוהמריכןייו..סנכגינכי]:;מכו.כעלונתחללכשרזהאלאכימיוהיהשלאכהןעגור::יגגיגרינכגדנכככופ~גי]:;כמוגמ,

כשלמא :נככירiג.]ר fגרורור:) IIע(רףאוטיהודהרבאוטל Iמנ'פסולהדעכודתומוםגכסרכעממוכי! 5ר 5ג'גפ'גרממריכן
רגממיכיג.כ]:;מנכנגוג tiגמקרגימנותזהנניאמורלכזכח)(במדברקראארמשמואלג 5גוררק I סמ;:]יגוסערנימור::יס'
רינומרברי :קר)ומ]:;iכבכי נוfר;:]'נמרזכשהואולאשלםגכשהואשלוםכריתיאתלוקעינכחרס~וסר Iרא' :וק/ן~מוגגיז 5וג
םנכתקםiוכגמןונו/.ונככיiכוקוכמנסככריווקויכזגיו"ןקגכינכחו// Iסו ; II "ר. Iגו
גiכינסiכסגרריגרמגגמ"ימג;נכוסדשלוםוא//ונחמזר Iא/כתינשלוםוהאחסרננכ~פו I ר::ס iIכמםכiכונומוםסוחס Iסכ

גפוןמרtכז .ונו'גנכגגאשר :ונכגימ :היאקrפיעא •וכ'כוייגגכיוכנגכעלו :ג Iוק/מוס
גרמחיס ו;:]מומ 5גמרווכגגגגגרגייכוגמממיכיסיסרמכגגגרiג.גיוגחע]:;רגמכו
 •רמ Iעעג::רלא :נגגגג רכ);cוג;ריכססרכיעיפרקיוחסיןעשרהככזוכמעגגו Iקרוסומעסרוקרו]:;הןגג'
כהגוווכנגמiכגכקומרמ Iנכ כ;:]נכגנכוגגלגiכוףם IIגמסקרםיסקורסם::יוחגגגזנכר

ורמגס Iנגו]:;כמנכונומוiכסוחtו t:iכפימככלעלויוסחי!עשרה[משנחע"אסטדףטכוiכיזממזרנ Iזרםוםס::רוריוממסגמ
::ייו tiישראלילוייכהנילא//י;גזריוiכוכעכ'ן:ר"גווחרוויננוס iי\

מככלעלודתניאיריאמאינמ' :ואסופיג) )שתוקיחנתיניממזיריוחרוריגריחללינכווגונרוג t:iוקרויחוסן Iננככגגחמכנ
 roדו,יי)דבריס(כדתניא ] iלשמע/קינאררחיהאגכמילתא'י Iלאהלכוניתניסחוקירח]:;יכוגמקורמיןגגןוחרוריגירי

 1-לגגוסג;;כרגiכפקככסוסגגiכוףומiכופי
ישראל~ר.ץבטלגברהק IIשבהזנמלמדאלהיךה'יבחראשרהמקוםאליתרעגןגמוגי:ודעמקורסרח]:;יגגכימגג
דכתיבהיינוי IIאמכלנכרהכהמ//קכשלמאהארצותמכלנכוהי IIואו fקרוםוiכ "יסניסרח;;=יססכיחז '''חכ

הארצותכמלגכוהא"יאלאועלית.וקמתכשעריךריכותדכרי )(שםע"ג]סט[דףכ Iרגגפ"קגרמכןק I /י::קנכרמזוגמעכת
וובןה'חיעודיאמרלאה'נאםכאיםימיםהנהלכן )כג(ירמיהדכתיכלןמנאגמעג::יזווiכ tiו iקי'בחנככככ::י Sנ ti'tiכומו
 :וגו'ה::יאואשרהעלהאשרה'חיאםכיגגכחומיםגןכנכךר]:;ומכן Iגךחנכרו Iמ
מ,ריממאי :יםרמגגכגסגסוכעגסג

[כרגי •ועלהנקיהכמולתשעשאהערמככלעזראעלהלאאלעזרא"רשםמ . Iגוגמ'ן,גגוגגמגיכככככנכגורמכי
לוייגגמיגןמרקרקגממממ,,דקרקים

רנכ Iרורחיכ HIו '''מככתונכזוחג Iגמוגממנגככככתרח fע iכו Ill וf;גגגומ;גגiכינוגח Iוגומר]:;ח ;כiמ;ממח;גגכו~יסומגגכ Iרגזגנרומנופיגנככיכמ
ק)ווכר י::(ו~גי tiגגגרבכגיג.)וג l/ומוכ::יסנגו::יי l/רמנtווירבכגמומ 5מרכםמרמגגסיtורוכגוכ::יוו Iגנכגtוגםווfוומרננג::יגiכונגיר f י:: i::ייגמ י:: tiתוכק

נכגנס::יגופ(גסווגממגיג I/ י::מגמננ;ככגוקכופגוכ Iםמנכגו I;וכזגגג l/סגמ Iונוחרםמiכגגנווומ 5מרמ]:;מרמגחוכנגגעגוםגממגסויםיוחסין "
ומסמנמ;כוןע;גמי I~מכמי::נוגוומגנ;רגייכונממ'ייגןגגזגיירקכוגר Iבגחו!ל Iכנככיחחוגסמחגח'ן,גנגוו~ממכימרגוiכסנםחרגנו~גםני
ווכסגיעג,גומר!:ייוגגוג::רסכיכסחררנס ,ןגמןעגורגיהכיעפירגפ;רfכ;רקסיכווככק]:;גוrכ 5:ומרוכגגגכוגרמןן,עכווכג]:;וןמגמגוגסיגכמוככעיקרמ Iוגו
ג IIרנכ-.וג]:;:רמגרגקמןמגןםכםרfכוורמ,וה 5מרגסמרמג,כקיגגiכוגמ הי;:]כנכ;:]עגווכככג jגיוחiכ'מי'מיוחסין]:;מיכסמוהןגוגומרוכככגרמכיגיג
גמרגוiכמגכככו::ררח'ן'גןגממרמנ'נככ~כמיחכיננ,גממגידגוגרוגיוןחנחגחרגוהככג,ננוג '''מרקממרקנכיימממiכירוגמו~מגררמגח

נמ"יחמרוו;גו , 1 'וfכוןגעוכס fמוג::יומק Iג::ימ/ומקוסגמפוחסומסנכגו;ס •וכ'מג' ,/ Iוחי/ Iממגכננותק"גהמ :ורו"קונו'::יכככ::ימםוקרממי Iגרוכי

יעקבעירן
ו:fוס «נכ'סגיוf:!מניסכ'מfוגספקרfוג'נכ'ןחמ 'מ:!חחמחסנזי'ו'ממרג!:רסנןר Iמ(עקfומרנזס ,) S'מו~מסרנר tו'גיקסזגר'מגרר Cערגסונסגמרסכחחמרו

ר Cגרח( Cכ'וכ'זנמרוכ'ועכר'סג'גר''ונ Cגר'גכגככ'מ!:פחסנו(מסורמוחרוככ'ס~חוס(סס:י'סגרו~וגסןמ(וממסר'כןסוfוכיסז'וט' Jכנסכ~ומררfו~ Cב' :tסר'וטפוגכ'ר)ב
 :כרןרוסו)בנס'פךוס S::וונממזר'ס'רכו וC ~fגר'כק::ו~~כוממםור ;eכממזרחכ~ס'ג'רקחמרסי Cס!:'וכמקמ· וf~זסכפ'מןס'וכגממ~ס'חברר Cגכר ור'רו<::~~מ Cככויונכ~
~ח:ורב"מחמ"ח~זיר~מסינכ Sנגמורס .ונכ~'מוקממער', Cכר'בומרנריזכמ'נינן Iחחגמירגססי:!נ ~'רסנומר C 'וחוכ':כ' Sיכקנfומ"ר'ר~מחוגוןחרירכ' וfמ'~'מרמ'

~מוזח'מסדtוניfוסובו'ר'גוזיוכריוגמ'נס"גוקממרו~נסוף "'~עווקמ"רקעקנמעסרמקדמ"',אי )וf'עסעזףג'רור:(נכמן~fומרחסגיוג'בנמנןגן i'Cעוס'י~ח ~מר::'
ממי~ועכיחרקמחרכיינררfו( C 'מfורזקמיז(מfוקךו:((סמג'חזקfו'כ IIמנק~ססגיפ'ן Cמכחו " Cרמזרגסוסחו::מק!:ופע'ס Cמ IIכזררוגזגרייסוו:בנגעמקעי' .(נגר
זנריע'fו rפוף lסנזונק'סןחכו IDנ Cרנררריגוחזנריסוק Dסחזוכחמייחיכגךכfו"ר'וכעגנוסח'רכורנfו C 'בנככעג'ח!:פחסנומוכררנוונניסס Cחכו C 'חסיכfונבפו
קממרוחפיס 'י''רזנfו"מוגמענכסוער'פחסי\(סמ'יק tסו rרינימורג' lסחרמ'fונו וf(רfוסס\(עסג'נ וf(וfנסיפן:ור~סםנרfוו:וfו\(עםגימןfונוכר'גיןזוזfו'זכקימנרמ:ו
 .כק'סגסי(חמס C ע:!עזמגכ(רמ Jעעגסלא :קfו,סמקך!:וfוג'זימי:!ועג'!ווקמחס tמעסו'סכוזיממ'נע(ם~מגו'גנענ'חפחס eנומוסררגוfויןוגנ'סס cמגו ,,'ס

ע'ז
מרמח ר::'~עיי~::רוויכרימרקנחוחמריכןינמחוע~::רנחסנפרקיכח'ו::ר
 י::יי::סfו~ו .רגרגיגג::יכיכמ~חנ!~'::רוסגכוחוקמיעו ן~מ':: יח,'~גימוסגמ

I ::ר ti ::::סר'סג/חחרכוו~ זי::,כככככ::י י::יר::חיןכוו~ 1 ~' ר)l fו( : 

יוסף

סםסומחיםחסיומ 5::רחרומ,~ .ננ~ו::יייוגפון 5מחרו ר::~טר::אשרלט
חימtנ::רניtנוfוסר ר::~עי:fוטרכומיג Iגיו~רקוקו'ט . ר::~טר::ר cחו'מינ

נמסותככייוכת i:!י' .גכ{ייסוז ti {ג"יס{ומריסיי; , l/ככfו,ככיוגתמ,יוכת'יס
 , l/ונמ

 ,ינלויג Qכ) •פאטערזייןאיזטייעראיחסנאייפרעכטם~ןוועזשןויינטוואשדער )וfמן.נריתtבה



~ 
~~ ______________________________ ~L-__ ~ ______________________________________________ ~ 

עטסדףקדושיןרכיעיפרקיוחםיןעשרה המרש"אשר"י

סנכ"גר""קרסייקוסויומרו"חגיסב V "ן)וירו~"ייוכגכייקוסרגוחגיון~יחסןכסס~כרוקסימנכסקכככ~עורוימןענכובכוכיןסרורחכוויס\:ויו
 Iפי .וגון"כחiכיכחכוי:וסכניוק"כגסרi:וריןחגמי\:וכזימגמ tiכ~ס ti ו:\יו:\כססכגירור'«.סמןרitןfכו\:ודורעמווו.:רכיגססוגי\:וס P tiורפסינכמר

דi:ומiכi:ווסןג l/כווכןיריi:וסכרן..וכמו 55ק Ciוכ'כגככוררמויס lוכ;iכfנגמרס"'גגמיסוכדןרוחרונג.כיסן] Iרפ..סוכ[מגוכi:וסiכ1כרכו ti ~ Iםזווכמ
כפסכומכוכפi:וסירi:ונכיר'יiכמ"רןמפי'וככככם Iגו '«כרגככו Iקחככוכחגיiכיןס] I[יוסכי\יוסס IOס] tiח\:ו l ו:i[ח iI:ונז וti )rכמררמוכרןן Iככמי

ז 5רקכיס tiמג'כיוiכר\:ויוקגיס Itiגיס tiנז\:וירימז\:ורןס Iכככונוי\:וכ\:ווג\:וככיוחס
::רי'יוז::רון tiרחכימכחורכן ר::יר::כו.:רגומבן)ישכו(עזראדכתיבדסליקו:בסלווירשאלילויי~סמוו t:iי . ~ר rח[גדילה :iכיכיס Pכ

 1רחוגיכפ"ק jממריכ::רמגי t:iכיממככמrיעריםווהשורריס ttוהמ'העס Iומוהלויםהנהנים .יס t:iי""מייחגזככפכקשי :'י Dיעכי'י
מלמגיס tiככפסכיסכויסמיןימעררכמ'יכילליליל ,כיןגחמי'י .התרשתא : CPיחוגזככ

כקוגס Iגספככ l/גזקגמסנכiכוןרי"כ:חיבעריהםרשא,יוכבעריהםוהנתיניםוכנוכרחעזרמכסרפקקרןיכמגי\:ו
I רןti וrכמגמיS סעגמti וס:iסl i:ו ו:iכסגרוכמראורכיוס~רביאדחניאבסלןחללי :ורחוריגירימסקiכ::וfוך:iומקס:iמI מiרמייהר'יI 

ר"\:וגיסוכו j!וירג;ריכוכככגטיסר1ככובניהנהניםומבני )וים(שנאדבחזקהגדולהיחסרורtרסגמר~יס;רומ tiכרין 5ס\:ו iנמכ
t:i ר::ממ P ככו::רמוזכססיכt:i וכןק::ר:iוהירווו:iכוץבניחביה.iוכויסמבנותל,/ןארשברזיליבניה:iובכסכוכו:i::ו\:וסונכריסן:;ורריסמר
כנכגיןיס t:iמסרמקרמוזככווכ::ר.וגו'ללי ~ליליכקרמ iגגמוזכ t:iכס Iככרכ t:iייןכו

גו~רומיןורריס :cמכויסס t:iססיורמ rרנכ;קושהאשםמעקראואשהעד~גברזוהווכיס.גשריסגססןרוגובכהמ:עד t:i ר:<ר::
ר""קוסכגספיחרח rבכססכחחוזכרגייגומזויגואלו) \ t'גמצולאהתמייסחים )תככםמסיחסיכחנכרכחכירומרוסמס iגמ

 tiגמפורמססס Iכסרס Iגוגומ Iגi:וכיאכלולאארשלרtג,ךתרשתאוי~רז.כ.,ךכהונ,ךסיוכמוrוומיסדמוריסמח:)זף(סןסi:ו
קרממi:ומימייחימיfכגןרמסגקרמ •ותומיםלאוריםנה!עשדער,ךקדשיםמקרשגrוינ i.מוכןכרס..,ואמר : Iסכrו Iכנ
ס Iר<-ור"ר",יסוכו t:iו'רכrויכסגיר~ס Iרגוסחדארבאדכמגלו :ורחוריניריעא"]ענדףכrכרומi:ומץכרירכמגן Iססמנכ Iסi:וקדס iייק
כוס::רכירfכמוהסר::וייוגומיממוגו'ללררי-וממימותי :ס i'ימקסי iוכקמגמ
רסגר",ומג~ן::ריוכוסריסfכ Iוכגפpגויימטומאתהנבדוכ )ו w (יראדארמנכגהי<"כויס t:iוככוכגכווכי::ר P ', •כגיכ'יו

t:i "ווגומי 5ו 5קרמחגיהין )בבחזביה(דכתיבגמלז :ממזרי :אליהםהארץכ:יססיומפי~ו .:יתוס~מסומכמ ר::י:iוןןכ:i~וי,מכגW כ
ג~דמןכחרמ rדעכויסמוחס Iרוימ,ךעומני,ךעבדוטובי,ךרחרבימנבלטוישמעוכגיססגסיסוfלהסעכוימכככמממי
מ Iוכגס~נמו ti"וfכrוסi:וייוכi:ויוריס t:iרג[לו]שבוע,ךבעליביהודהרביםכי )ום w (וכתיב ו:I iברג Iניוכרכrכרורסמ, Iכמרזיגממ
 Iרמייrוקרמ Iסממגגג1כזרfו tiגמפור.רן."וייליוגוכ ו:I iעןכtכ t:iכוססגס tiומסג;יi:ומומס

ככויס Iרמיירכי::ומע tiמכממוכחגי'';קחבנוהוחנןוארחבןשכנה,ךואתחזכחנוiכסכיiככ::רניריג~ו(וכמכוכחיססמח
ור""סורריסגין ..<lר::רפסיק::רנכסווכןיסרtכוענדם"עכוקסכררככיהבזמשלםכתאתהוקי t:i::רייגוi:וסרמכ t:iוכימסר~ס rו

::רנכסממןמגממגויסימקנמסיונכר Ciוi:וד"למהניחאממזרהולדישראלבתעלהבאווגכיב::ריו .סרוס:למעשהוi'נפיפי)]
ון Iג::ועס 1 "רריסווכסמיר wכרוכוכס::ומאיבשרהולדראומלמא!אלאממזר,ךולדכגוססס Iרנכוחטמיסרנכיסרגחיכריומ 1י

חללי :ןין~קכסריסס Iכוס pו l ו:iגfכ t:iלאדלמאבניליהדהווממאיותולמירכאינאזמורינורגק(ן Iוממרכסנrכמןחעמיס
 .וג'קס rחברןגi:ומומר ' Wרמ Iרrוכמכגןליילליחi:וויגיi:וממרומ~י'i:ורחגרי::וגמיrכrומ

יכחגורכמ tiמכרכrכיכמקרי Iרסככנ"רמעיר"יוסהו,ךוודהבאממאותובנה,ךווכנכיריס rיימורן."וימנכנרמ1כרנכו
כהרווכ::רמפיכןמגיכוכ"וכ Iונו Iמקרסואלהז)שם(כתיבמהבא]אלאהווהתםדלמא:ניתוכחריסין.כסוי:חרשאיסרמ,

 :נ lfוקקפpרק::רוורגמגיוןrומ lIרמורואיומאדוןכרוברחשאתלמלחתמלהעולים:זהמוכו .וזרעם :מכיו .הסמכ
גכקרמרממרגו'וכגכןוחרוריגירימישראלאסוזרעםאבותםביתלהגידיבלוולאfומוכ::רוריעוכגירסמוקידמ,כו .מסופי
ניריוכסמנכ •וגו'נןיימסוממiכi:וגכרגמעשיהםשדומיןאדםבניאלומלחתלחסרכמ tiמימסירנכוכfווגגfכמיסרמגסi:וימ

מע"אסכונרגגגרככריסו lסi:ווחרוריי ••• I t:iודר'i:ומקרמ.כוסרסמדןן:אמרi:וס
וכסמעגמ lרמi:וקיק iכויס 'ו:iמrוגררןסזהרחשאתרמלחלתלשנהפכ,ךסדוםלמעשהון i.מממרגמו.חימרמרוןגוכון iמ

ו I ו::זכi:וסויכמממכככרנככוקרממ::ומילהגידיבלוולא •משתקתויאדנאבאשקורא::וקרסגכרוכיקרוסיס .:ככריב ר::"קi:וכ
::רוור::רכמוכככמיר rכככונכיכקוכןיךר Dגראסופיזהוהםמישראלאםוזרעסאנותםבית :::רגרוגפגיכי'ירגrויג::רקרסגחיוזכ
כריסמדגrויגכ t:iכייויסוג'יקונוסנ::רוולאאביואתלאכמיר(שאינוהשוi.כ,מ!שנאסףנ Vכמ iDמקסמיגi:וו r ו:: Iגח .כבמר

מנi:ווג::וכיס ti ו:iסרמכ Iכגיוימגכודקרמל
 Iכמ Iקמוגו'ג ii:וגככוג Iרi:וfככס!:מנכמוישראי,ךיוארמתיאניאדוןארטאב,ךור"אואירטאדוןרכוב •אש)את

 :וק"גrכגכ,נכגו t:iרi:וייוכוכ::וגו'סמסגיספ"אעאדו!ארטאב,ךוא"רד"אבנרמעצמםשמווהםננרוגחשוביםלפני
טנכומיגחיגיפיסקמi:ומי .כו;ריגיממזרי :כרכובלפניחשובים,ךםכנרמעצמםששומ

מכ(ר frווכמכממ::וכמרמי::רהי \Iוכרכfוi:וומהונת'יח'tטסכי 5 )*
כס'רסומפוג'.::ווממ,חכמנסגi:ופג::רסדוס ו:ti iכמנכמנכסי::וסכ:שדימים"וקוכיס ..<lרמן::ריורגזכיגיוכפורסכוחמי::ררמ rכנכקרfוירככמi:ורחי::רi:ווכרוכחכגמיכי
נכריותמנכיסi:ויוי"פרססרוסומעסi:וגופי::רסרוסכמנכסi:ומפורסס::רוממכחכrוככוטמסחסג::רפגi:ודi:ו"קונכי"כ Iוגוסדוסגכוi:ופגהוגו'ומכחגפריהגככיס
ממקומרסמו;רספועופיגי tiר i ו:iז::וג::וסח 5ויוfכחסכורע::ומגירכימס 5::ווסו Iגמחונכרימנכיס::ויורםוגפ\ג Iז::ורכעגגררסורן 5ומ,ןונו'ננופס Oרנכ'רכהיכ

גירסמיוכ ו:iזו:iנמקוסiכג"'.ומגrומנמסקורמזi:וחרסמתלרג..וכi:ו:כגימסססנכגןמר\ןמrומר tiמוiכר iI:ונוגi:וכי tiמ::וןסעגווכר\מוrומו;רסi:וזכירגמi:וסן
רדרסוכרמi:וממור1כס rוי"פרסוכ'.מסופיזרן."ונו'ג::וגיריגגו:ולאמסiכקiכוןרסfו."ן Iמכס::ווממרזכס Iכממן Sגגמrוiכוגi:וסין..מוiלכi:וון tiמגהגכיי Iוכגמןר::ו

מן;רס Iרררומוכיכקרמגככמ rlרמ::ריגמגמיכ"ע .וכ'"מרמס 5עמו t:iו::וסוכ'חרוןאטר :( Nוקכ::ונירב"גי"ככח::רמסמןרבכו Iר"כי"יר 5נמסמכסוןסמ
גגרוכחסוכיסוי::ויורככוייס tiועטי::ויוממרהימגיפירוסור::וגיכורמi:ו Iוככזוגמקפדמסמיגi:ו ו:: Iגחרמ"י IIופרסגמרמכסוןדכמריi:וומימרממדןו 1 "(ו
 :ק Uןרוגפרסי" iככרמ Djמרסמיגi:ו"מרמכמגןסוכוכחור~וגו'וכויןמס Iמגמנכרקוכפססררשכןמוכקכסגזגרכזi:וזi:ורכוקיסס::ויוכמקרססיi:ונ

יעקבעיון
 •רמ"מם Sעו r.cוהםס:'יכס:יס e 'ס Cסנס'דייסקסכככו~מחרעז <:ח cע l 'נכ~ח~י cמ' cדקסמחגימסורסכיכס Cס:ס Cחומכ Cדורח~כיןס'ר cחחלזסיחדחיימרtסןמעס
ממר eומכםגמיומעזכוחרמככ Cיוו Sמן~כסמנלמזביווגמקפדמfב'כtו eו Iכמ'ס "פיםחומ'ומוכנכ!:!<מומע~ בf~וfורס tC:סכ'כס l 'וfנננ~כימ:מכיכ~ס O'נכיוח!:fויכס,חעפ"

םמעו!יוסףעץ

 :ות S~מר ~,מננו::י , l/דמ Iןמכ~ .מיסנומסרסנמ::יון t:i ~מןמרס l/מס .ע~יי::ייין t:iן{מ,מי"סוותומ '''ממ

 •ןעדרוואעגטערט Iערווי •געוואררעןפעראכשייעט )חן,רגםוחהם

מדחיגעיי

יוסףידעז

 .... _ :ע'ככדוכוק I1כא
גאוניםחדושי

כן!(::יקרקפוסיפ

 Dוע'פכול Sכמ'
רמ')נ,מכימ"זי!
 (' Iו ('נ IIנסיי
י(עקקרוסווקס
ע~מ~'רומנל Sמ
8 ' !:fמנס !'וI: וס

 ~",לfו 5מדנרייכfו
ד;ק~ל Sמ:ונע~
יקרמוכמ QI1ווכקכ

 <tימ Sמכז~יסע Cר
ד(מפכרגיז(ורכ

I ורfונרביני;(יכfמכ
זגרfו 5 'ס Iומכמ

 ' 'iרSיכס'כ:! fjונז;ו
לfכחוcיקיכגמורי

יב/מכיון וm )f מ:!
ניכרמסוג~חג'יו

fוכמסקסזי~מ
רג (' Iוס Iמרמונג
נסימהנ(מזניג

נוממממ:ו~ויכ I1זג
כמfוכמרגי Qימ'

דסמך"~וס~כומימ
רנככמגיד~רגנס

.ר'יכוגסי~חכ
ו«מקיייח;גכמימ
וי!: jזרגנfו Jמר

 ס::«ך,סמ I1ו Cנ;וק
I כוןתמכמרכיממ

ו;וסזכס I1כמכו
רנז;וריזע!ו,גוכנ

יכבידעממח
וידעדזמ;נרח
כמוסfורקמסמ,

 <:('!( Iימי::נכומ I1נו
רמי Iכר'!ו I1נס Sר
!:סומדעי Cנס I1מכ

וסי::ע'דנכוככקינfו
כקמהו::סמיסק~ V'Jמ
 ~' :t;ורומסכ cמיססג
גי~מ::וסרמ'ח ~Iנ

למיו jימנסכ~יך

 מ,,כ~גסדעIורניו
it וזמכI1 וסכרוr
כמכfומ"כרומ l י:!(

-רוIכת Iזכקבכנומ,ו
איתזאהבת
מלחוחיןןכרוב

מרfווחנסל'רמנכ
יממרתמכידוןח

כי D {כר~ C '!:יס'ן
פסוכו"רכויס cמ

 •רמככמס Sע!:מו
מ,כ;ו c 1Iכמיס " Cטר

rכ l1מגרגוו Iנ I1דמקפ

חיריחדמחי ~ Hקו
 ~" 5עוד I\וקדוכמר

כחן tjורדממfו,
 "וo'גורזכמ I1יכו cמ
 :!רקוכממיוחר cמ
I 'זגרוגכיt\ ומ
ורמזירווכ I 'Dנמ
וערכ'יג I1זגמרכק

' C ווו ~רמf~בנ:ווfו:וו
עיוסמק c~ענוסרמן
כוחו:<כיפןןמ Sע
עז;;כוממרסכ

 '''עורככונ Iעגמי!:
e מקנןיחD 'יזj }ע

(Iויסן'ע'ססנג"וג!
 :ןמ~קנריfוי



/ 

יוסףיד

 :סימדימ 'ס"א
ממ l 'פiחכחוח Cגכ
תניאח'ןומרמסן

כו;םעלהכיבםי
דfוזכווכfוג :גון

יכודככגרוחמרו
 .גרעוו cכדכומ
j"lI קנו 1 ' 1;1ח'מ
 Iו C ~~ססרמוחיוזי~
 '~«כע(כרע

 :מחכיקח

~ 

נאוניםחרדשי

 1 " 5ומכרגיוח 1 "
מ~ככוככסףPסיו

C מסc דחפי~ימע
כקגכמוחרזורוכוח

דקפידומfון • 1 " 1
גחיג(מכרי tקפיד
\מומנכחכומוכוקח
כיכfכחfורגוחיג

דמוחריסכסגירמ
כfו e~מיכקג~

!:רנוסנרייקפיי
מקפודכחיד;נ

ינקפיזגfומחfוגכ
גדעחז:ועכודכג

חסידiגיiג Cמירמ
כרמiגזכוכפוגיוחר

כrכוחכחכגך cכ,
וס cממגחכ:ורגו

כידכ!:רג י::חר:!
יו Cועגמחחיכ::ייו Cח

נח!:Iכיוחריח:דו
גויודפחחח גר:::

c וכומיקגכוכמJ וכ
כגכיגומרקגממכ"
ידובככ Cויעכדעמ
געכמחדחמריכןכנוו
וגוןרין Cככד iCגחו

~חווורד{ח jכסיג
כו!:כחןחחי סד:!י::
ספקיייקנ"חכס
כפ'ןכח~מיר'סחוח::י

ככבכ'רוגס " cר
יח Cנוכרדעחכפר!:

 ר:O tנו ::rזויטiג Cג

נחיחנורכמכ'וז
חיעחומחקריfווגון

 ~' 5גו'זרנכן
יניfווחסכפק'י
סווכחזfוכי,חגח
וח A(ריננו ' Sמ

חי:וכרנומנiגנונוכ::ן
 Jנמוכfוiגפקרו! cכ

ודכגכרגגנוחנiגחנח
קנסוחדככונוכחן
כ'וזינ Cוכפקר

נירt:חככפכ'סבכו='ן
כבככ"וכfוח'כמסוח
 :עכ'~וזוקס'ע

רגי'דרגוווכגמור:ו
רוןכורמfוווככוח:ו

רכפימ:וסדכנוחזiג
חיח!:כיכסכוו

כמננוירוםוככתכסוגן
 •כחגעכמחחגכ

 ,רני Cז'וכנעכ
עכ"ווכריסחי Cמ::יר
יע Cכע"פ 1 ,.מזכו

iגפקרגככוכתגח'/נו
וז'כרנכ'גסימו

fוגכנעכ"סכמפקיר
חיכוכבכ:וריסכfו

~יפקורערכפי"!

ככחןק:יtוחיגגככ
1J יפיר!:כDI: "C " 

ספקור Cדרנכזמרפח

עדףקדושיזרביעיפרקיוחסיזעשרה
וככrו.rורטחמככ~וקרייוחססנ~ניריגנורכחוגו'.וכטוסrורסוכאילוrונרמ~:כפרינטופיירוכיווגיייגומי .גו'ו t:iיירגחינו"~גמוננככיומעלת
ימגנסקרמגרמסייסנסכ'י"מוןוס tiומנופסונ'יזריס.מ:iכ'י:ננים rtiגורנטוןנכ'ייכזר ו::כfנ~נו Jטמיזונממנחונוזורגגנזרינכ::ו t:iט::וחורוגמומרמ::ו

 •זוגר'מממרדשמא :מחד tiכחד,מגגסמו tiנמ::ו t:iטנממוןחנקי'יסממ tiזורומגזוגפריזכ tiגמ"מוח Sגיגוגמחררנרמין ti'י t:iיז\ר'מגג::ו::וומגס tiכtכמ
חזר::ו :tבכנר::ומיסורמג)ווך'ייממגוגגגסיכרזכ:ולאגחק'י.גנוןמן sנגסיגנוןו'יזריבכס ו:: t:iיז\ר'מגכ::ו ti'יז'י::ורכרגןונו'וכממזרבככמוכו'

t:i כב'יסנומ,ןfגפוסננזרעיג.::וi נינממרינןti וכפסוכ'יי\.כנזכ.שאינתכמיוזוס:מ: 
ti יסגיכ::ומין'ti ~כורfכסומ~נrעניריוטחיספחיוככ"ר~נוק'י .כופתואשההנושאכלנחהבררנרבהאמרשםמאנוכיו

רוצעו.רו: tiר;וכוכמ.וכפמונוכס'::ועמורעליומעלהלוהוננתשאינהננדו 'ו::כקחוכרז'יונפגיו .סכיסרמנ
גויסגיג.יס .וכנסועל :ונכ'י 5נרמנק~ולללונו'זריסנכיסגימזרעוגיכמו tiכP'יהנק

ומזי:כרקfומרוכהכ.ממיויסרמ;יס:אליהווזרעוכולוםהעוכרדשוכאילוהכותב"מון:רממרממ tiורכזרס'יימ t:i ו:: t:iממ
 ·וכספזו:רומfכוגפונסרנכו rככפוסגגואוימלחתזכלהעוליםואלהז)(בחסיהשנארזכמלחרין Sוכומיןמסכגפסרוסגרוfו Sויפכט

 ''''ינכויג.ונ::ומ,נ::ו tiמט'יtכ tiנ t:iגנווכלרבארמאדארבבררבהארזכ •רחשאתלוגמרגיס 5כגמ::וגפכיט'יכוכ::ויוזכ,ממון
ךח"גין..חנמקרמרגמינמני'יונןfכמנ,-יושאינםבניםלוהוייןוממזלשםאשההנושאטממכרסגוחיןכ tiומוכרזרשנפוסנירrכס

םסחנחגפחי::ומןמח:ר'ר~וחמקמיושמא :נויסחרפסונוזונכ iיחנחי iו
 ·~פוסנכל :גמנכג-י]סופר:יוח tiוכגמוזריםנניםנכיננדובה'ה)(הושעשנארממהוננים~ו rtiכנק~ונח ''' tiגפר .וכ'חנקומחמר
 m5ט::ווfופרrכמ t:i::וממזכ:רמירמנרףעתהשם)(ל IIתפלטממוןתארמושמאילדו]וי::וכ'יקייס~קרןי::ויס tiריו 5ךמנוגככסי

 ·בכוכסכ t:iכסכזו::ומרנרדאינו :פסוכחלקותארמושמאחלקיהםאתחדשם 5'יאככפירו:רי::וסיזג::ו t:iומיו t:iכמרfכ:רס'ייזכ::ו
'ינריותכח t:iנגרנרכופסכ tiךרוכfויןלזמןתארזבושמאחלקיהםל IIתלחקהולאגפניע::ונוג'ייוזכגכעכס::וס"כוגככסיסנ
ררכמנכ\::ו tiרטקינבכר:נטרגעוגסיצחקברנמחזא"רמשמעמאיחדשת"לרמובה::ו'יס~פיוומסנסrכנקי::וסמ"נררג 5נ

רנכ tiכe;וחוסיטוג iענכסiנן .'י iי~ויחגנס rtiכרסיחגגסופרס''' .וכיחנרו
 •ויסקחג tiכר :גיטונגחונכווכר ti ~רו~'רנהוארמ •אנדווממנםיצאוחדשנכנסחד'~כגגסורר!:יכ.."גגחוח"גחורן tiגrכר
גרממרי'גי 5דitיסקירfכגגנרנרןנכחיוו tiגרבארמסלארברמאלהוארמיאדארבנרמ 5יו iורr6ררסמגמח 5יוrכרסומrכ"גקורס

כימfומןfנריס S "פסחנמימוריכפסחיסלוחוננתשאינהאשההנושאאכלהבמונאנרח::ומנמ iמגוממגוןנגנסfוrכר t:iוזוד
 :::וגוירכיטכססבככרינסוויסקי t:iרגמגןכולםעלבותנארוצעוח IIוהקבכופתואליהוויfכנריfוגכfוזורכחרסכרfכרודfכי tiכפר
כגנוריו iר"נגוין t:iגרמ .שמתיתללללומו:רוכככסחרספירוטוד::וגימנfכ::וגכ

l והכותביהואI.-I שפוסמיואויחותם-נ"ה י~ור:ונרנ •גי~אמרי :כמו"ק~רכ J:כככותמעטמנרוממווכח 5יו rtiכר
 :ענדיי tiכחיכרקויננרח~~וחרניכאשחולנושאמשפתחואתופונםזרעואת tiוrכר rtiכרנגכםימוכעטבכר rtiiכיחמ Sי

'קנכיiגשאינהאשההנושא(וכללוהוננתשאינהוכוכווממומונירוגטפגס'כ6גח tiנכר
בשבחהמדברואינופסולהפוסלוכלרוצעו)ה IIוהקבכופתואליהולוחונבתנורס t:i::וחדמזננסגי tiכחד'ירכרוהג'י

 \ :פוסלבמומושומאליאמר[לעולם]עולם)(של 'ו::ניסועזככטזוג)ו t:iנכגכוכגברעגו
לל .ס rנככיןוגפיממוןגססג ti)וונסמ OO ו::וקכוכפזכוראליהוווU לחוארזכבפומבדיתאמטבחיאבידע[דנמחרדעא]גבראההואשםטכ .נכו 5רוס
בריהודהדרבשמעיהדשקילעדנטרליהאמרובשראליהנוננ"רוכנר\מיחיגגוסרסכ::ו~רכםח tiכפי
דשקיללידקדיםשויסקאלבריחודחאמן~רמ.לךוניתיב(ברישא)יחזקאלחמתחיגו tiנווכיכ:ויתררן Sמ:ווח tiחכfו
 •ושמתיהשיפורא)~פ.יק(איקפידיהודהלרנליהארמוגאזלוקמאימןנמקוסנ~גקומונירסחיןגוכט~ tiכ"רונס
ti't:i כככפסקת 5קf1מכי::ו t:i לללל'יומפנחס'יומ ההואאזחואדעבדאיהעאכריזעכידאיבשידקרירגייחארמונכרו'ינדנרוגקנ)וגכקוססכריזכמגfון

נבראו'יקב"'יגופמויי-מנכרי::ורנרננויומניו
;מיוזכמ Pך'ייוכטגומימוממרגעסממוכרו tiגעכיןמרסנכיוננעיוכוכמעגיוונור titiיכג.גר\חונככיןמזרנכוםגינמוז::וסיגק tiענמווזכמנק::ו
וכגסונכגרקחמרנסרם tiו' .רחכיס tiו'גויסג~כיס~זגרר~יגורזווקו~וחוכ'רחגיס tiו'גויסג::וגיס ," tiפר •וכ'סמנחניסגונסעליחוכי :גו'נטנו
כ::ומרrכקכוס-נניגייס...:יטי( tiפורמו t:iממfכנסס tiו:ונ'גיג:ו ti:ימווס(קוזרבכופסכ ti 'חו::ר~'יגוזגבכס~ tiמקנומנ'בג(ר:יייגווחזיגרקחוכיוכfכחי
וגחהימ'יג::ומיכ::וונכניןפסונס ו:: t:iמונוסמטגיר::וסעכרגכגו'ינ' .ז'יכספקגגכסוגונס t:iפrכמו t:iנמפ::וסונ::ווrכמיירעירנממrכויכמכררימ::וס

ti נכוזונכבירזכוti כמנכווזכי\.מגירוטס'יfגכככהקויגוגגIf סr וק'סנ.::רוסמונורכג.וכיד'יI גו'.מפרמרכרומינופסוכפ::ווסכ:וכלכti ''' כירככרמסrמדברד
 '" tiורכfומתפוסג tiמיגfור::ומפוסג::ווfוספוסכדגכו::וfוגכגfוגוי ו:: t:iקנסגומםמעוגמקתניגככות Iוכגפסוגמגגמגfו::וסוסכfוגגקfו'גfוכחס t:iכ

כןרמי ooפו<סוכמיז::ופוסכפ::ווסכגכו tiפירוו::וגיקתניחךמרגככמנרמ::ווגג"גגספרמןסrכרועיקרוכ' iהמ'מנרףפ::ווסנגכופי'כז::ו t:i::ורנ'
פ::ווס(רגגנז::וומסיףמומנ tiו::ווחפסונורחיז::ווויrכוססנrכס tiנעונסמזגירומיוכחכסיסג tiיפסוננגחיוכזגיר:יוח tiננכונסנ::וח tiנמרנרסמיןכנוכי
 :וק"כבכנרסנ:יח Sוגמ '''וכ:י Ciבכ tiגמוכrכס t:iגרכיגגי:יונחבכנריי tiכחיגרקיייכיכר:יוגבכונרחמ:יןגרמייתיפוסני'ז..ח Ciכופוז~נמוספסו~:יוח

כמטיוחגיוענונחגוח~כיגי ~רו~' Ciויסקחכ Ciנר ~רו~'כ l/ורכרנרו ג,~ tiנווכרכמטוןי~ורגוננכבורחי •גו'רקריסויסקחב Ciנריחודת
יעקבעיוו

C נובכוj פכויפזמ,גןI כמ,נפ'וכעי,'כמרc מקרC ח~בכוכסיררי ('1פזוקגי!פנ::רכחיחחo ממפסי~:גחיכ:גיכוC ~כזבכסגחגכוןכיכוגכחנ::חיככרfוכרrמפככגי,וככ'גכמי
רקחנירנריס כ:!נ::נוfקחיכוכסבכ(מכfונ::חמררמ:ג'יכזי(פגיוfומכחזרעגfויכיבככייו Cחרכאילו : :!ינכיוחסיןגכפרכדחימfור rממכוfווככמרממזרוחפזוח " Cר Oי

פrכחי cמfומופוגססרסכ:ג:ג fCוח Cכו cרסכיקfומחיכווכוזרעו :rחנ::פוס(כiגיקגfוןכככחרנ::וכחיכומרקחכנו:גכ CPוfוגמיחיגמiגר!:ע'ן •מ(חוזרבכיכוכוכעיכסככנ
 י:: :ftוח Cוכופrכחו cמפוסכגזכמסונכיסחיכס eככיסכ'רכממוןכ:ס :.f:rוח Cחכוקחי"כrוכגן"כrו '(נ"חפ;יfוגכ iח'כ'כעונסקיוסכוחזמכrווס C "וfופ!:רכו(וסעוכס
 •גופמואליהן :נזסח l'cמכרועמ'!:וק'ככופוס(כ I;:חיכ iCגייכונוכוגכמחינ::י cרחויfויןכנרומכrוכי:געוכסקווסזס iחו"כrועוכס(גכוזרעוו rCורוחסעוכסרכ'ח

ספסוכ,ןונרחק(ררןנעמידדמגי::יווס cמריקיס 5מ!:חריוחרזכסכח(י::יו ,,'כרכגוורכחס(ווי!:כוכנמס tחמ Cוכ Cגכעוכסקיוסכומויפגןרrעיסמיכימר cפסכחחסכfוגי~ס
כ:כוסמ(חוכגר'ממכחןרfככיכומוcכ ('נו::יעעסעיח 9דוכקמןעריוחגכוף,דח'ןוע'ןiגעוכסקיוס י::ז,ןמי jמכוגכ':fכיכסככ'סנו C 'כוגכ!'!חיכס eכ :tוגfו"יוrוסיסככיס

ני Cרחיחחסfומרינןיכקמו סי(:!מיע cמר Cנוגרגכי::יחנומעגככיסנגיג Cוiגכדגמיג • Jמ:זיגנוס(' .r :ככיס ('ס Jוממ ס:!(iג cחח Cככוכ' :נ::סגחרי!:יכו'יכדףגסוע:ג
יסמ Cס iנונוכיחי!וחי!גfוחמ :ו'פסו(מז cסמחגריוrוומ ocמfווזס:גבכס rממגריוfורסככיסעכייס Cנס' " Cופר cנ cגכיבככייסככיבכיגכרדףקטןגמוערדfוימfוע'ר ('ככע~ס
טרן 5 ' וfכ:!:<מ:פחומיקרכtכירחקככ,"נוס c "חחררודףfוכ,:גונגךנחגרהכנרגק וfכ:!כ cחfו C!:כוזסככןfוהרח!:מזו:ג(ונ::חיוכס'מכענ::יריםככיססעכעריס 5מייהר

ר coח .קדנוימוקיכ eרכירקרוסויסקfי( Cגריתוד:גמחואטר. :וממכוקתכרוגיכסח eככיסרקנכיסמ iJמ::נכויכח ח(= Cכע(כגןכiגבכנ::ירנ::חזני, Cנרקנ::מיסס cכ
 ו(' oחקיי(וגfכמחקריסזככןיקסנרייוכחי Cחיינומ jג'יכי:וכדגכתו eכפיכןרמדקח rוfווגוןכ'מגרגרחכו':ו::ייח Cחכגiגו:ווופכעממוכסת~יירחמ cקממרכז:ומ::<וגנין

דחרכיזסימוככיעגנ::גידוומכן I1כ'כח C~ניקומ::ירזfככעס ,'(גכקורסח'מ '( rממע(פיסקח ('ועמגונכוןחוכס cנניסכ'נ(כןח:ווכ Cנכיוגויחגנסנע~כסררגנעכ
ניכייסכימח(מחנחפידחמ)ר,,רוס Cמר Cחפ •גר" (יחאזלי :כוהזעכרחט(יו:שאינחזומחס ;r "נס'ו"כע Cמכק'ססהמ Cחר'הג(סכ'מס~נעוסג(עכ"בכ'י
ום C "גיסימ/לקנחוידנדנריו Pרףנעירו,'! ל/ו,.~ול/ C '" 'וf)Iווני!:fוכי:נח!:וסונד(עי(ייג((חכ::ירכנררנכנרנר'כע'ג'ז " Cפר"דכfוכופסוכס " Cפר •כוסונכמ

"זtי tר 154 מהרש"א

'" 



---
בלוםאוצרעחשר'יי עדףקדושיווכיעירפקיוחסיזעשוח

סדר.שיא ] h [ר'ינרנרגיסכר r'יו'ייכןגסגוגופכ'יכמ"רוtכיןגי S 1ו Pמג ''' Pגפרויסקtכג pוגן:לאגrכמןרככפגיגיגוגו t' Pכסגוכימגו .רו.גtכררגלקסיה
ט:ייס(נן!בריכדא 1-' .דה\ידד'ח lu "י:iר pגפר i:!ו'כ'יגיסנכי ] hבtכמריגן iכ'יוtכסררתרררוtכגtכגי Sשכגיסגפומכריrכtכרtכ~וtכתתממגונרוג י::כrכp tגrכמןרכגפגי .כ rגמ'גומיכנכיtכ

יסהב f •נכ'חטו l:או P "ורוכסרמגיכrכנכיקרנכככסקיכתרסייוגסוררככןסקכרסוייrכס Pגרכיוrכתגיסבכו!רמכרמםורייןנכמ iכגרi:ירמם lגrככ:ררכ
 : )מיעמכעימכמסוסמרנג!טרגמכיחםכח.מיק Uסי Aכי • Iכומנכקססכימנכי , rג rמסו)וכטימסוגיחחכיסכrכמןררכמטוסורסועככגנכורכרמוכריכן

 .חטכחרמירגכןרממרי,יטכמכמינכר i ' .ימס Pגרגייקרא :יוrכגןררןנכעתית t:iג
 _____כ//כי::ימגrכ r'י pכמו ' Pמ,גמר pגיכאייתינחמזדרכלקמיהלרינאאומניהגבראמכמכסוrכ Pכנכאסור ::רגסיtכrכחן .rסוס
כוסי'יוגtכ ' tpכיגרממריגמ pג'כככימריליל )fבי'גרורגוה DPו )(גi:יוtכן:;גגמ, . י:p iג Cjכפגי

t:i כD וD גיןr ::י t:i מיגומ,ןp כוינכס'יrככככימרהונאהררבקזנהודה/רבאודהומנא~קא/פ :מכמכtירניגיןרגמכיסג:iככגכיtנכי
כrכיספrכמגמ\ן pכגסיג::ירגtכמrכרכוכמלךמיכעילאמיזללא/איזיללאאואיזיללאסכבווגח:כמrכרמנכק::יסייוג .דגובדריא

ככטמומכנכרנריכיס,מחויירן .511יוכ"ןירראמשוםאלאאתרנהדגרבאמשוםלמיזלומרס'טוןוטוכינכטערכטמר .סכימםי
 Iטרוזכמנרמוחחיכ!ר)ומחרכונ)ו 'ס)וומרדקעבידאשכחיהאתאוילקוםנשיאהרכיגענכקימרנרס)והסמרסכגיסמרר,סון

ti כופסוי::יררתרכסיסומחכויןפתrכפרריטפרס"ירנכייןרכדאומלהאומלהסברלאליא/מעמהגP כןרכp כrוססווכfI 

מככ ' tCjכיגtכר tiון Cjגומrכרררכגןון tiגילי Iגו י:iיי:iגמ tiגi:יורינכווכקגטרוכרכריו
רוrכמכרמוה ' Cjג' Cjכסוןרר,.מסמככרהכסיןאדםשבתמנה iוכשמוא .ארמדיאברהובאאקרפיט-cאכפגיי:ככיוכ rנ"נכניונ:ר:רכסמ

P סC כתילתא :גrככרמוtכrכרבפנימלאכהבעשייתאסורהצבורעלפרנס.משורוt:i כגtכ"ונכימוCj כנקת'יגמו:יrכנןככת
---=--רסכןוכפוףסוגוככרןס tiגמבכסמ/rככקיסדקאהוארגונרריתאפורתאל"א •שלשה :כר\כורונכסכתסומכסתרוrכוכיט Pס

וניםגאחרושיוסנןכנכוסוטמיןעחו iככמrכטכתכאורייתאדכתיבמעקהסניאמיא"לעבידנאר~יניןוסי\ורכיע\חססומכוס .אב~גא
מ"וכמי~מ~מ'דיםטסוסיףrוסבגוססטמרנרגרכורואiכרפיטאוטליתיכל/א/רכנזדאומרחמיצהאו(וחו,כסו Pסעככככטקסמזכרכוסהנסח

ti כrכמספונוסוקורתוחריrכרגותכמסכ: /I לI :' I סגנוססמרנריכסו"ןנמהיכונמלבp זל מ,.ו .::ופקרן"סגר
זכ{fוומכיח cמר:<ירסנככ ti ),ti'ינכחסi:יסח//רטכגככtכומיותספסאורכנזדאומראצטבאסניאומיאמגפקtכון Cjוגרכינכיהסככוס .אנפקא

ין cיןעןכיר:י Cכפקרrכ'היל l/א :וק"כוגכוi:י'יגרוכות ·מרכרהכיל//אאתרונגארמליכולל l/אאיבשידארזביגהי.תכtכרכוג:תיתי סי:D 'iכרנ Cj י:i'י'
ריי~מ:::""ימנממ:יןללל עו:יויוו::ר'ב::ז וו:!{ממ' ~ rככרקרק P '.רג/כ"מקיגן tiמרכונתאכיומתתיהאומראתרונגאכשומאאומגמ ti • ו:: pנממסתוכסי!אין :סמתפכו

ל:ומ'כ:י .\כt{כיכפירסמ\סורתגרכ'יגיגחמןרכקממרכדקרויהארחוגאולימא)כיה(דאיתרואח :סמגפיסכ'ןיניכסכתיוחיכנכדג::י
 i ~~~ו;מנ~ J ~~~~קטכסנמססככ\::ומנססחנכטטרירעחורמלישתיא"לאינשיכדא~ריאתרוגאאורכנן :ניסקמככרכחככןרכ •סיfכקטבה
::ופריtממבנכ~דממר'ןנ l/ויכ"קמסמכסרריןנוונרורוחק • .. • .עיוסס pכמקול :מטחוסס .,ילתא

ti גממר~ ti ממינכגיp מומסר\נוti כ'\תורתכיכפ'יס\כאורבנזדרריהואיספרגוססניאמיל"אאנכגאמכrכירקמוכימנכti ן'::ופזיכי:יכ'רחי, 
 :Iכםירוב'ג{ומרוגtכרגגןממרירכמגמ pככ'tכגכנtכככרינז Iתשמדונגתיתיא//לאינשידאטר.יאנפקאסר tDכגrכככןרכ •:אן/ל'כגי tiתכסכומ'י

יס fcוכב:::ףמ Cל 1 1 1 1
::ופקר "'וfטומן:ידיממרירג'יכי'יפיגומ'ימגרכנכיג ' tPכיג •כאשהמשתמשיזאיזשומאנארמהכיא//ל:אין;יrכ ti '''כנס;וסtכ;ת pכ::י;וrכ tiכ

::כפזירווכ ,כירוrכ'תירכוגכמירrכסמנכגריגמ tiכ'כתמיאיןשמואלארמכפירוש •היאi:כטנהל) H(אמכת tiמהוומfנ p •מסתכוס pנסומכין
p רני~יןיסיוכוסr ::עס וr ::כסע"י יrוחללל 1ט~רP ינסמ\"וינכחסס\מקיגן~P מ ס~~~~~נגיחגמfבמ~ג~~ 

כיוויכ!('ןס'פסיס •כרןכס~וססומכין:[אין ~ l/רקככוהמייט •קטנהכיזהגדוכיזככאשה~משתמשיןי l/עגrכננןרכא"ל :ח\כס~יריויכמו
למו :t{פ(יסמ{נכ:ומ : ] t:i/lעמנרומכrכיןפi:יועכ\ספן t:iוכפוריארמהכיל//אלי'לתאשלמאריכליהנשדרסומכין:אזכרכיסכ,rכfנגי.fכ::ויתננככת

{רבריורמ,ס"דיןמפסי .סןתגמרמרסיtכןפיתממיל/א/ •שליחידיעל.אפשרערוה~ה Iבאקולשומאלורנכתתגכ::ימרניכ p •כככ'י cמכוס tiנ
Jכנכ::יבבייחומ Sמנכגי::ירמימדכמרמגתtכמרכrכו rכ'יכrכ tiסשואליזאיזכ] l/עע[דףשמואלאמרהכיא//לכרגיכממ .כ\תחהש :כו t5כו) j](כימ ~~~ל

כלבי':מנכמ{דרבירי tiכ l/דמורכיrכ::ווtכרנכrכי'יכרfכ tiרtכ\ג' 5'שמרמחכיל//אלה/י/אששלמוי"פוכור .תינרי::וכי'ישרי :גrכמן
:יחירמפקיל'וס'מ,מורמי iגןממרתגריטמח\נומכי'יואא_ה ii , 1כע.עהוםככ\תיי Pרנכ~ונכיתמגנכורכטו!::וו rנכנפג'ן
 h ~ ' ~~~ i ~~ו ~;{~~בכסוחגןכונכרוררןסגמנכינחמכי::ורכיתהוליה.שלחהכללאשהכשלום Iשואליאיןמו::ומיטנקס!רכבכסוחכטנכנכתרמיני\ת

בגמלמ pמס'ו(מסנכחי::יט/ Iנ:ם/ Iוקי// Pכפרכון t:iמיח Pנק(אינשי)כשארנישווךדלאתידגיהליהשרייןכ)כי::ו t:iמאי :נכמוככתפעיכריריוכ
;!וחבנכ(מחמח:נמלל ] 1 1 1 יס Cומםרדמוקמי:יככיטסקא /א/הכאדמרשיאטיהמאי '/א.נע//הת;רסוע P ;מרכריס;ררכומ'י .'יכtכרמר

חפקר;ומוספ\מס Cטסi:כאכ)גמירנ~לאדומשותאהשתאל l/אאברתאירמשדרדהזמנותארוכרשותא :סג'ימרכריכמגמתגגומר
חדסככיו{ Cיכfו~ :1וליזיואחדייהמכירהזמנותאדיסחאאפי"" .......למשדרנאיותא ....דהזמכיןtכיגימרכריס~סיrכrכו .ירנכגמכfנ

 Dומקז::'ו{ fמג"חה.ח J.-~.... I ~ I 1 Iו .. I •ני::ווכיגfנ rנכלדיבא ;כסורכrכומ Sכגדני
"חמיוח::ומוספומללללל/ל כין Iח'פרקמחרכייהמיישתעיהכארמואתאהואיא/טסקאוהאגכראהאא"ימ Sיו.. .וכרכמfנ rרמריסקמ:אפיקבחנכ\ת

ח Iרמקוררמ,ן::ופ;נו:: •גבראלההואומשמתיהמ"טא"לאהרדירבנזמחנפיליומורלאהיכיגrכנכןרגכופכח tiמrכיקרנכג::ו rספער
בםכי:::{:::וויי{דסכמל 1

t:i כריית:סכיכסגיויכמr. כיקווכשוr: דרכנשלוחאציערI • כייכמ' •דרכנזשלוחאדמצערמאזעמנגידיררבמרונגריהC}C ::יכר ו} 
 tר'וכ!טמוסםמ::וו fCנככרגמו rרגריירני .מיגי::ומרליסא
 ןיי::::חף{:יקז::ומ :ק l/כסגרממר\גן .ררכגן~וrכtכ Pנכר Sרממממןוכגנירדרב :וככקותוrכייגכפכיוכרומ tiת rג' .ררגגןסכוrכממצער :תfניטמוחרכ t:iריגו

{ח:י{ממנכפ":י :I (:::תוספות
נכ{חמ ,{,,{ספקיל

י cl :::כס('יס Sוממרנסfכנחררק~י::וירכנענסיריעגסמטתכטנוסטטומכיןמטחןיס pמיסמ)/נכ/ rס"(רףתפרעכ\סfנrוכסס"ררממרותמ •כככמסתכוס tiגטוfנגיןאין
p ננככרסfכrנסויכנככסירינכנמפיכוגסוכסכתכסכוf: ::ו= ו::'וcl ~ ::ר', 'וו

::וי::ו::ופקר,ירוכפקריע'יכעיון
 .נכיכיכסרמומנס' 11 "'

ייח Cמ::ורגמב Cכומוקו{ו{ממר fכוקו{ t"p{נככיןזוקח::ו'יכונכלוכס cנחרקו{ר::וח'גמונ Cנכ':יס'ןמיבחכח C '{וס cמכי" מ'{ריכחרכ'רב:::{וחי {"מ'ח hח{מביחמחמר ן{' ohח Cב''כו:;יכfו
גןכעיבורוק{נכי{ Cק'כ{fו)לרבודן{קחחפי{ןר Cדfנפ י:מ{":יר f '{ןרfנו'fנכי c "cמfורסמ'מ::ודיבולגן.נפגיחגס Iמ{עפומאסיר : ;:ו'נכמכקר ס~ו::יס C::וחג::ועיכ'במ'קימח hגדח Cכ'
סיעמ ,{כלמ:י fטרףבומוכגמכדfנימממר fקן{נכ"וס lc מ{מ:::ינ c ו::{כיס'ס Cסג { C!כדרגס {יונכיוס cמ ו::י,{יממ:יע'ם~ר'חפורססכרבר 'ןו::מ{מח ' pבחזמימממרח pמי(דכ{ןס cמ
}' c כ'כמC ממרסכיא"ל :מI: }כ (%רמומfבc ::מומומף .נכרוס ו}D I וP מומ!גכ'מ :!'כנקיסרזנ'::וממחכמייבבו:;כובמקיס::I כמככמ~ימןכמיע:tןרמימי::ורפבכסI ו :נכי!כחמלfכעסנמרf י::ו. 

 :דוד)ורמכ(מ
חטס::וגוו:;חכר

ו l(כוfוכמ::ווג::חיכ;ן
 .:ינכו{מס~מ I{גן Cזור
מירcררגוןרע fכחס
חינןטטנכמו;ןר Sו'

/א Iמדך,ש

יוסףיד
::וגמרfוגירסמא

ירסתבב :ספסל
 :אצופבאfורסנח

 :עיגfנ p~קנ:ןנ
 :מ'נכגרכרוכמר
 : hנכ' fפב'מח
 :ביעיכ{נכי{י

יוסףענף
כ::וד'מ 'רו:: . '''' cמ{ממ Cכ Iמ cממס " cורפנכרוסtו cכמ Iקו .'~ממ Iממ I ::מל ו::י( Iפ' eחומס Iנכממוס Iינ lp ו::קיעדףפננכנכהל !tסכ . " Cכלפי/ .נכרוס ו:: cכמקולמכ

ר:י 5pברבריוע'כמרח fמג:::חיכ::ון Iוחפ' Cק'{טכין hו(נכרו:י:י cבfנקו(קממרמונכ O.i!דרחןמוערבקן{ןגי!:כfוחרנכרו:יכ cבמקו{fוינכגר 9יכבררכמ {נfןמ:!דfנמר:יח
{רכימןפ'גככרוכמכמב C c '::ורfנדנכמג'ג ו:: feכורח:י •:י'סקע:יסימןריכחכנוחרר e {נר"כממורבחמריומסיןר:י Cנכב~רקסרי ;eמרמ fמ Zגרק'ס{נככ'וסיי" •כחו::ו

מיI1 ,בעפעהלעכ) •געריכטספאררערונג •שריפטאיינלארונגסאיינעמ) • !ג-מרמתיה



סדtימנכfכראדהכי :'ק'סונובכטיזויממ,~חמור~ .מי"~דעדיפארבמחרכיז~מטוסרטמ'ז.I~מטמבכו,בכי,גו/.ירב,יטגוחמיבכר 5מר
רממרבלעכר:גיקריחחסמוגמימכיחרמחיגfכ .גריריירן..,ר~גרכריגי~ברמררו ~רי~'סיבומפ!::רגעיגגפרסןן,רי-בגנורמ!::וסומ,רין ~ר~'
יכככו ~'ו::יעכר::וירריסiגרבסזרעיסגכ .~ימעכרמגמחסככיגמיכככיפררכגןסכוחחיער Sרגככיקוטןכrגר~חכגכורי~סככפמפכ~כמבכוג~
רגז::ור'ןכסיכיסרמככוכפגחיוככספככמחסכככרמיכיפססעגכרכיקרמפrרפי::וסו::וגימר::וגיג IIר •וכןו::וגימרiגגימככרככיעכי::ולאברווי :וקווג
וכגסגרן..,ו~וגבככריסכוכחסג::וסיח~ס .מככר~מסכדכרווכמגיןוכסמיןס::ויו

p ;יר\,[רגרכגמגרןזינסמומj ~ ,מ •ליהעכדימיביהאדעדיףורמI ממר.כירומבכט~סגמר,רס:אםבככריסעליהוטארכיז/ט
,ממירוכס Pננחכמיריורוכבכ~ p,~מיותביאעכדיאיבשידקרידרגילל IIאהואועכדא:אלאג Nוקגמגרוזי]מפיגוסמןמגממר
כממןמיגוגשומס ~ Pמבכבכח wגמומר::ועולםשלבשבחהמדרנואינופסולהפוסלכלקנמורמימ;מינרמרסנקמרביזומ~::וימ

iגכמככעטiגמ OOככםככמרכוכטסגרנג.יד::ווררוסבכן"וכגסרגiגרבובכר S.ככטוסגון
 :iגכרך"םפrו .אגורא :גןמככר::וומכירישמואלרארמאימר •פוסלבומומומשאלואמרקמככררב"כק" Dוכריט::וגיעכרiג

iגפסיגiגכפוומ"כiגגםרעג .אמבראוהניארהניארממיעליהלאנררויליהלמיחשrוiגמ t:Iגריכככיגסכ::וכעמרiגוררוס
 •גחוכחמגוג::ואיקרען : ~כו::געכורידניהברההרא/ל Iאדיניהמנהרדעאברההואאתאופרם'''c:זככככרמ,ס tiבכגנקרמחמספזרחו

 •גפיקקמכי :פח::ו P~משח~ ' tiמכמכידאתיענדאלייידילהלגסיברמנ ti 'בוגחנמוומסiכממגגמ
rכfכסניכ~כיפ •למרנמיה : ~דו~'רכת ..נא •תירד,ודהירכרקסכרגטמומכגוןימ tiכג~סרגז::וריס

וקם :ככםפוrכח .זרעייתא :פסוכסבכלשמואלארטהכיל Iא/מלכאחשמונאייסרמכבחבככ~מובככרוכחי~חוגז .בפ/
::ומככיסכרfכrון •ככגגחככ~מיטככמל I /אהואעבראקאתינאחשומנאימרביתאו-מכפרקמי~::וגיגמיככר iר S\לגסר::ווכר
כככיגכסיככiגככגםוכעככרככ~כיטס tiם:רהרנארבאמראנא-ז/ראלהארמלהסנרלא::וכככורגריפס .גכי " tiפרריס OOגמגו

 ·איטמא ::רמיסוכ::וגוזכfכווככעiגג::וראםוארמהוכאהלנהשומרהח Iח/גנלרכארממפ::ומחירגג Hוח~ררוסוכזרבכס::וי::ו
ti ~מ'ממו::ויחti כסןבז~ובכייןרמנrסללכוP ~כרגסימiכרמגרמ)p כמוסס)יחiס
 •כשמגרימסיוסר~יכ[מכריז :טמנוייאיואוואםושומעיוארטהמעשהקודםגמ::ואיקרעז :ק I1ורורגווכ/ק Iפ tiר'
וככמ,ןכ;fכ'דכמ,כלאי :ב tiיו ו::יו::טסכוותידקאימתנהרכאיכאהאא//ל •לושומעיופח~ tiמ ~ pמומ,סי ," tiפר •סןגחוכוח ~

נ.יקכקרמחרמח,יר :ככםפחיrומיוככופ U \ככסככופ .זגמ,ההואשניתליסררעא 1'לנרחוייהלאמתנהרבג Iג/iגיוטכ::וסר::וfכגסיסכ i!ררכרמiגבכג"כנאוניםחדושי
~ D וקוסro גכחמוiגוכחומiדמכככםפחII גכגi"גכiגדגככt:l אאתאיומאיסI/ גכוככרעכגובאי.גכעכרינישמואלרארממאירמרנירלt:l גיוiבכעכריססס

וכן: t:lכגכעכויסכקרוכגיכיfככככככקרמול IIאכמנראנרעאוחראאגוראנרעאחרא"'"ואי :ק Iוורוככםפחiגככךfכה::וגכעכיסןגחסרוכרייקייסגדפיס
 ו::יו::כחיגיס.גפררכפיכמ,ררמדרנוניתחשמונאימדכיתדאוטכלשומאלארמ~ניוכ'זרבכיוiכמחרiכ'וכ'וכגכיכfככמואי ;~כ~~~גוכ ~ו%~...,נ
c חוהרו;קכומ;מi בכורכדכימקרייממp ' רורמ ):זרף(בכירוכיוגרממרגפררורמטמסוסימ,מ

 ):~גרף(פסחיסרורמינכרימ~גררבכוחממינייהואשתיורדלאהואעכדאק~ת.ינאמלכאררכי'ממכמג Iקמ/כמיסר::ורכ ./סטממתחIכ 5מ,ככת c";יח:ר
 :רורגיטהגקרמכrכיגיגפרס::ווחטסיבככקלאורמיאלאיגראדסלקא )רביתאחההיאאלא כfו::ג Iרמג/כ I /קמiככוכירמססררומסיורבר~ I ;';ו~ג ~;~ג

מכ~סמוךגפך .רפוכככריrכחוגכיגיענראאנאחשמונאימניתרארמכלוארמהrוכרווכוכiגפסוגיירiגייו..רiגרגגיכiגנגממכיומ 5וממו~::ו
:פשחורוגגי]כירככיקריפוככגריrומרעבראעליהארכוזומיתאמאיגראנפלההואגגכiגסrומירנכיוcוררכמח"נככרכככייi1גקיקעחחרייחקי:!

נטמעו :iגי::וירמיסכיככי .חינגר Jכרכייחיזiגיכוiגרגיככiגסiג rח' Jכטככוrכעיג;;ןכיוחרנכו~ס
 ·בטסעו :גיוכ::ונרסיכןוכמ •כג::ונוסכנהררעאנחובתאנמה 1ארועיומאההואהואירבכר::וומר OOקיiגורסררבמכמבכורכזוי ~~«כ;~~וכ ~,~:~

ממזיiכ,יסס:ייוג~'יסכוכמש ti ,גרמבכולהיאמרלרינגמיהאכתריהנפקינפיקקאכיבכירגהירכיומיז::ויוג~רגימ,ז::וגננוחמ(חנמ;;:;יזרעו;מ
C ~1 'נ1 5מיכו) C מהוןגג~יסמןבכהאייכועיבאמגאואישתיקושתיקואי 1 (;ן(יוחגרמומטוכי~גינטי :וק";כקרת!י :עוננירו( 5ללל " 1 " 1וסti ~,חרומ~סגגיי ו

וחראונהירבימיקריאחראבנהררעאאינאורעייתאתרתישמואלדאמרגרינורניורמגרוזמסמבכ .גו' Wנ'קינ tiמסמנומרס Iסכי! C .עזכחז::> C ויטחםכחזסrןגככחוךיןכN ו::כפרקר t:i רrיכ
ריגמא')לההואשריוהטהורטהורטמאדטמאוסינמיךעורבתירנימיקריאחוריוככrוחסוך'"חרורג"רככ"וגככסונכיו .כומ

ויונתןאראחבפומבריתאיהורהרבמכריז •נאמבנדייאטמאוקםמירייהוככופיטiגיiגגrככוז Iועככסגrוף 1Pוכהוס'כו::זכמחי Sמר cכ [ל "' "' ,.מו,יחיס '~',! Cכ
טאגי-'יל Iשלארוחאכרמותטוכיהברבטיממזיראפפאכריהודהעבריבככריסמfכוח:ארבעויו"קס Iבכופrרiג tiכמח Sגרננכ tכמ'  1.,1 • 1 " 1 1וג!וגוןכחמיןס=ךס

אריכלפסולכולםזגאימלאיטלאיובאיכלאיכוחמזארכאמנריזדחירותא'טמבכווגוכסו'מר(כן;פטחורכו~יוגוןיסנרזיס Q\;ו
 iנוג'פקיר ~'י:ו ~'ו::ג~ן~פסונררז~גו/.סמזסממ';יס cממס
; S כמתיC רכ• I1 ככיפכiניהאייוסףרכאדכנתינאידראירורנוניתאגכעונאיגוכאייךן,דהרכםמגט ,ןובכ'בירוכי::וגמפירם 'ג
 , ,. \~ככ"ז ,rכרו"iג .;וומופ!גיכי;;ןססיחוכ :רענרי]נולםרפומנריתאנוביכג:וגיסמס S " סי"""':ויי ' sמר Sומנחיוכחכי Cר Sמ

אלפיםר'להואריביענריםמאותר'שמואלארמיהורהרבאמרשםמגג:וגיסכוגrוגסחופ'ןורם"'גטרוrוחו t:lכוגומכי • tחנוק
בכהונהנטמעוג)וכולםאירטכזלפשוחרלוהיו.עבריםגוגומככר .גגו:יגרירמככיירעכfכוגחוכו ~~~ר;ס ס~~~~:ו;כג

 , ,ריחיסמגרגקמןוכןבכזוrכבויס ti !~גנסערר C IIוסגרחיי
 :ג Iומ,/ tiבכאיוגו'כ tiגמגסגיתןיוטגיגוגפסחויומת~\רגמיגסנגוגירמי~ tiרמסויטןרגג~ררבכיכסורמיחכיוטגסמגייוממר •טiכיקוחמרגגגממקנק;מכםמחמ

מס ~.~ יעקבעיוןגזע Cכומון cרסמ
מל Cכ " Cדרכרח:יכיכ'רמיכנ'מירו::'י D •מ'מרנופשחור :רוע Iנ .!:רחקכומחחייכו I:רקחמררעייממ Iכיועימ:פחוחפרו::י'רע"חח I •נכסרזע)ומ,כ)ורע"חמ Iתרתי Jמכיוכקכחיכו
!'כחיסנ'מ'כיכר Iחכערניכנחר Iמכעמרנ'פכ'גיכורכזרנמכיכלןס Cמקזנמרוע Iניון Sגןקרגכ cמחחנכ''ידףומוכקעריוחנסוףדמ,חמסחומ cמ ':lו1ע(וfכמונס'ומרי, Sכקרקע
ו::נמונחרמנמקום
ממקוסיכיקמוrי:ייס

מחלזחווכסיכוםח
מחמ Sממ,כס cמ(ח:י

ממ'ןיסי;:ומסחיגי
tניקוסמג;נחמו

כמחסספרי'ק!יכק<
נמקוסכטוע'כי:י

ס jנכ:י •וכחוחיונ
סכטיע:י :tסיחםסכי

ריגכ S ,.מ 511ז Sמ
ונמ cמ l'IIונ;:ייוז

c tfירק 1מי;יעע כ

 lr.6יוףסיד

כניכונוממוסועיוא
 :קר Dזממר'כעיח
 IDCננעז Cמ'עיוב

 C 'כמכ Cקכ Iורו::י'
ממנסוטס " Cל

חחירממכעיח
ממו cגוומכריספ
נמכו :tכרימי!:למכ

 , ח,;מcר'(ס\י
נרעינ'ממIי' 5ומ
זחיגמךfrנכ P:ג

נכיכן ימ;:כ:!Iניכיי~ו
, ;I ו ו~~'סfו::סימ:ס

i:D ~ג:יוC ':; גם
כרמיחמעגדוח

ונכיוכיעככנחונוח
זיסמי!ג'ס'כגכיכ
עיכ ~נוינונוחגכ

זfומר: 1'יור"כ!!וסו
מ Sנכיfו Iע'ננכוחג

ע'כ:כחכנורוחעfכ"
 :ימ IJמ sגינר
חמ,מח~חומ Cכח

עוז 1 "עאךבנחר
 :עי!:כויסי:!כ Iמ,

-" 

שר""עדףקדושיזרביעיפרקיוחסיזעשרהא IIמ,ךרש

יוסףעץיוסףענף
 1 1יfו ~ך וfי~~'מ~ךיןס~fו •קי!:נ!:עמ Cותג' C'pכ!:נכממ;;:חפינוכ tמיזו;;:;מועמסוריסזהחר'ס ;יס::!מע cומ !ועכרסי !',מסיך IIךכ~קכסי~יעסיתיממכ~rומור~ .מיכי~רעריפאמכנכיג :tקי;עכ'ןו;מ .~מונכ Cפירערגקו~דנחמר,' :tעיוסס cכמקו;מו~; cחפר

"מוי:ו(קו:וווסק(י:ווסתיתי:וס::וסןסעך;כ "ן'וגיון :!יקכ;גומ .ח"כfוכ Iז'ןייעור:ונימ;מיכ cומ . c 'קנ:;עמסי~ו f1מיחרוגנכ~כ
'cגכחמם,כוכ :rמ ,קוכ!:מועכוחסירכ"הרכ p . ו~סוכתךגךיסמיןן::ורךס'תנמכנ . ;:'קנ:;גגחמפיכומרפוכככועfומקיכתfוןמממ'ךתמכחמייתfקי~ת~: 
יס tiקמר Iקוכמקדזודייכמסורככזזנירכוכ Pזחפיכייכ c:c c 'כרחפרכיכומוכחכחtו

I ~,(דנורכקו~ לc נc וו:נוסחנחfסC רמנכ;:כמוו::כוסגמC " חיןכ'דP ,נכיס(גC כוC חc כ:יכ'ויכוככזעמקירונזמיכמכ<כ,:יm זי')ערוכ. )ונfנכמזמר:יר\כr: וס~~ח~ח
~ ;I כח:!c קומחורןומיג .ומרפכוסC ונכ .ו::נענחריוfכI ורגטו :!יכרמעכפכיג'סC קכ!:עממפי;ומומררכענסכיס' r; וכסP דנק'ינC גועי'ן .מוכורכעכסגס;" : 

 •~ט l :ופערםג) •שטיינענ) • jע 5סער )מ •ז,רגםתמה



רמר.'שאב~רוכוחןר"גכ~ןכוכייביועוכוגמוכי i:!כו'ומ rבען Vכרמימאם vמריככגיס v!:iסוrרמס i:!ממחל •מחליומרvיר..אל :כ~ןבככרימחוכמ
 .רהשםא'ןחדן

 Pומינ( Iבושא'בפרקכסי i:!וחק i:!וfויכו vכוכליכנכומרומ vג~ןםנוחטיכו"ויחווסוכנכירגו);יםרמכם~סמוחו •גיםרמכעדות :ג~ןגוכריכיגרגחינ

שםננ] :נ)'ככק~גמוכגייכח ~ rיוכרוחיועככעכיררמיימיוחםיכירממחיודערמ :גוכיליסיםרמכם~סחיח Dt:iוכ .יטרמגסשפחות :וכטכו OO!:iעכי~
.בס'ששבוופה',מכגגרכקמןיחיסו~ו rוכמריכ~יטמוקמנמוני'יריכמנמיטמכי t:iוככמוןנעסניטמיכסמע"פנמנ~יסניtג.יימי vו •גiכיכבישראל

השהבגיופרק

 :ע'נ)כ S(מו('ומנחגןעוטי!מיןינג.ון vנס~וח i:!עוכומיןנייסמבגגעסגייו vי~סוכקרגן
 ~וכיוחסומ vגמיגןכ~ןגוכייכיעוטיס~ס tiמחסאלאאינופניסעוותבושישכחווכלס:רמ"גמגמוכיס-tiרוכןמוחסוכרלjכין
 :ק /Iורוכככייכ~וחק tiטמיגוככ~ןוב t:iוחדבנהרדעא]אח)"בשורייתביבולהואביינארמעוכיס:קשיםכ~יוiכמחכ~ככס 5נכוכקרכין
יוסףידינו'י~טכעיסכמוכלעניוככנכירוואין I Iלל-וילl.ניגיסימ 5כוכ~יריס frכיכס i:! •גריס
ברסריאב'fנא ~ i:!יגין rמסוםfכ~מיםכסוט~וככוfכרכהןראיתאםאלעזרדא"רעזראדר'יגאופ :י~ס t:iוכוכנכיגוכריסכס f5ככוכםגיסf5ככס

ננייב :ובבודר.טאגfכווfכס ~ i:!וכfכ '~ו t:iוכמייןכיכי~וי~ד)(הןשעשבאוטארחיותהרהראלמצחבעזותמטיר..כסף :וכיחסס •נטיס N:!סטחר
פירנ::ינמדנר

מזינמןחג :ינמטנו~ונגמ vמיכ i:!ג~"נוגין rטמיןארמאדארבבראביזא"ר •כהזכרמיביועמךוכחוכמרמניס t:iביככוטוכעיס v •ריס rוכככ
 ~~ ו:~~;ער~וכ ~:~רקמוכ;ן vעגי:ווכעיי; ~'יס tiו~יגו~וגגמןכשחקב"הלוגנת 1Jדשאינהאשההנושאכלרבנעמיר t:iטיט~וס vגנולסו~ומוככככוס

פרק qסוח!פסגוטכיגrכור~ i:!וכ 1א :כ]וקכמ ... ,מעידואיןהשבטיםכלעלמעידשריבותמשרהסכרכר,ככמחלמכדינס v~קכ"מיןנכמ
- . i I:!שנאסר :רvכסיסרמנפחומ i:!וככ~ס I כיכממרNv גני ('בנ(:ומומרוכספחומנגננמנ~יסנ~ס

ממזריםיגו(יםגסיוממיונמ] i:!וככפןפררפיוכ~.כפיגו/שכטישכטיםעלוששםקבב)(תהל,םשבאמרעליוכטככעו i:!מומס .גסףווכערר...רף Sוככ i:!וי
ממזרר Sכ'(יט~רןלללל וגו' י::מפ:!מ Cכ :tוכיוחסרנכו rכנו'רנכו rוגגמכ~יסכובזמןישראעדותהויאיתמיישראעדותיה '~כו::ייוררומוסיפי~ינכטרסככוכחח

 ('כ'ררחמרוס"נונח:כויי~"וכרמויייממקרמוכ~מימחרידנחינאברחמאר'אוט •יהשבטישהשבטיםקסכ"~~וחנ t:iרקמו 5רק~ 5כ vוככחי i:!מני
 ~~~זמ'~~נו~וכ:וו;ו~פחוrכ t:iוכנכגמנח vוי t:iטגיג~רמיןעלאלאמשרהבאיזשכינתורח ttlמנשהiכב"חגעוכנכוטגטוכעורר...מיגמגמוכגריגססמיגו
 " Cג~סרםס Cסכרפרוכייחימרמר~מימגמטכיטימגיוכיוחסומ " Iיוככריגגשוכט~למי vגי~סניימ/ג Iוייכ
זמנוזרנוט'ירכסףון t:iרגוטו bפגפיטפי t:iוכפורומ v~כמבעת )לא(יוסיח/שנאשבישראלמיוחסותמשפוחתילס t:iווככרס vPוכמנחקמוכלס vספו'י

'ו(יז\!:םחסיקח :וק"גיחוסטכרע rוככטוו~וממוזר Dמטמשפו,תלכללאלהיםאהיהה'באםההיאוכגס
 ~~~י~:!;נר~,,~כ~~ •ס'גכפחחכיטרמכנריסכקשים :לעםלייהיווהמחמש~וחתלכלאלאנאמרלאישראללכלישראל

 { h;~~יחוסי~ I ~בטו s:ש ] i:! "ע~חיגמזפ~ Pכיכככו i:!~~וךיתירהמעלהזוויינארבבררכהארמ )לן(יתזקאללעם]לייהיונוחמחשםמד
 : :Iע'כוירףוכג t:iויככרטכ ~(ח PרP vוכ((וי IJוהייתי(שם)בהוכתינבישראלדאילולגררםישראלביזיש

מסכגככרחנ t:iיכיוכ'.וככוסיכסףי vווכט ,י
 ~גכףבג] V "נפ'גוכ"טגגסףגוכטגוזוגיןערבזהרן,אמי )ל(ירסיחכתיבבגריםואילולעםלייהיווהמהלאלהיםלהם
כירונקח~גסףרול 5כמוכר t:iריקיס 5מנו.ארזכלאלהיםלכםאהיהואנכילעםליוהייתםה/באוםאלישתלבלבואת
כוין rמ·כוומסכחירוטיכוטסגוכפורםעליחםהגרובלוהיד)(ישע'השבארמכספחתלישראלגריםגקשיםחלבורבי

סיניוגכוררוף 5וfכ tilגוכ'גסינכו t:iכוכ •ולמפתחלשאתיו)ייקרא(התםוכתיבובפפוחהכאכתיביעזכבביתעלובספת
כקיככסף~סיחוסכנככי!~כמ vrכורככיוןייייל 'r I 11 11י

נמווכסינ vךvכ:ו!טגrכערכוו:ופסוגיסשזtבטוםשבטמטהרא]עעא[יףהכשהקבחנינארבביחמארבארפ
סןכיחיעוכרו t:iגטיר...ןייוף 5 1יי 5וגססףבניאתוטחרכפףומטר~מצרףוישגג)סלאכי(שנאוטתחלהמפהרלוי
געחירכייטרמגגככעג ~ uט rוט~רןעגארמ •בצדקהמנחהמגישילה'והיו[וככפף]כזהב~\תם )וזיקק'לוי

וכפvסוג,סגקיככסף~לו pונרפן Sגיטוכמגישימאיכמףומטחרמצרףוישכשבאוטממזריםמטור,יכמףל Iירב/
!:i מחריכ~ןגמנכרכיpt:i ממגנרי~ר

גויכט tiבכיומככלכופvסוגיסגוטכמנכרכו ן~...כיכוכויוחלכויק rמט~סינ~כ rככרמוכויככי~כיכ...יסנ tiחטיכוחןנפיכיrג~גמוiכןיקק rטנויככי
רכריוכפיבו' vרק 5כוככח~וכניטי ' vני~יוקרמ vכ'ווכסייסככויגטיניטימנכטל vטכנוכיטרמניומרפסוגס vגמין t:iגויסננני~ייגיוככסףנס

גמן vוגי Pוכפג:וכריגן I:Iוכוכל vרוכטגמ vרמוכייגןוכחיגסימגגגו' vרק 5כ vוכגחוכניטיוכמי I:Iוכפיריס rוכוכוכט~רגסףקרח t:iרוכפרריכ"ג
טעבלחטמסעגס t:iחקרכגומנימו vוככייומוכגטיסגנרגו t:iגי t:iבנימענו t:iכרמ rעכספריט 5טוכוכ~נפי t:iגפי vוגרמנו' vוכגחי t:i 'וכנ"חיקמוכר

 v'v 'נמ t:iוגסיטנככרמטמסענקרכןג~כימכ~סיטפסונין vמןכטיכרנוננכמירכןמטמתסנככמן Sמיכומטככיסכטי~סימ 5ג~וייסוימכוס i til:!כוכ'
חטמןנככ ' vכין i:!יככבו~יו i"r:!וכככח~ vטרvמרכומרכיטכקרכןטיגיו}כמנמ~כ\סוכןסרוט~ vיכנ i:!נכיכfויורכןמין i1:!כככ/יל i:!נכקרגןנ~כימנ~ס

מדך,ש"אעאערףקךושיזרכיעיפרקיוסחיזעשרה עט ~

עיון
 " ICורכסכ'כ'חחס tכע :tמ'כחחקמנוריסורסורנ (ח:tר'נעגזיסחווחכחערנוכחו l\םעז

e כמ'רנו'סיג'מיכיסזסS כסווכלקודס:םסיסח::' C גנר .נו:ו!:חכחחיכו!ככיסחועזנו
,וגג'סעונז'סוזסכרגכ'סח'גנומירוח "וP Iו Iעזסחסעזוחקג'ו "«ככנכ'~י, Cיר

 .כטיס Cסככעכ:סעי,נזור Cפנ'ס ' Iעסו:וו(גור Iנומוסכז (מר~'נחע(כנחונכנז
C פיחנוחסזרנבסס)t: :tמנ'נ':וס ו:"ססc י:ונכ( ,'חG נt: חמc כc כנחחינ:וoנסח(קר
כנוסחמרינןזגי'י'ק D cרנר'וחנב'כמכוכניםחיכס cנניםנ:ום C 'נגןניניסס Cס C:ו

סימן:וימגינס C pרח cסרק cממוסכר:ו Pננברו Sח"גןfומ'מנכונכ(מנביר cחכ :ז'
מח'סזחוי:ו~נבכס pנממ::נוחגנונב(מנביר cחנ C 'רגנוסכח p,נחמונביי((רנר P ו"'
וחנב'ג(ננו p(כנבידמוחרחר :tיקחו(חפניס ח~'(חח;;רזגחינקסנ':ו ( Sחגי

:ווחנכ:ו'נוניר(חמםוסוזו:ורו:ו cמזח(ח':וס'חס!כנוגז'רחקכס qזננ'כזחמר'נן
געזוחו .פכ'ס'חוח cנגי:וו lc\ור Iכמגזח'גמננוקוסרוקמוסחרנכמ Pז(ז'רכי'נו'נווגו'

(גןנוי~רחכ(נכחיזfו'סח(וכחג('סורקסנ'סמווסג(ם"וכfו ו:" j!:כרכ fSומ::מ'כ
'Cוינבידוו 6ינמו Sנבמגס(כס'"נכר J וP ") גגמונז:וז:וקי(וC נויסc ונב'זנחנוןחניס:)

c ונסמחס(חf)מאין :נםס(:ויc מנב(מ(חר:וC פמוp מ'מ'וחסוחc )נfחפר.C זרנר
(סנביז%:גינחורס cמסקניס~יןמסוכנח י::כ,מ:!:ו fcנח Cנו cגזחמרfוניןמרן ('(םונמfב

יעקב
 ' 5ז:ו"נומ'ומסחפחס cע(מfו(חוכגיכסרס :tמסקנ'סזח'וקחנורחמfוורגע(יו
רמ( c 'גיו C 'יח'רסנונבכסזו :סfוס!כממ cמוכחםמס Cמרייו'סFככםחמ Cנוג'סז'י
כיח Cנוכמכמומנכ'סכוגמרכ'עקככי ס'נק<:: ( IJמכקסססרח( Cז'ו:וטנכס .כגר'ס

t: חומו!:מר' S נעיענו'סגכו(ומכC עזמקרכס'סקגח'וככור'סC נכחמממנסיקרניS נוס
ענוינכנוומחכ:וםחמרסנרומינו Sמו'ן(ח(:ויס(ססחכ':וומני(עס ,(ו:ו'וגמיג(גו

רח( c '(גריסיס Cקח(נוי'א-ם :ח(ס' ,'«::חחמרסיחמ'גוח Sמ ("ר Pנבו(קנ(חסייבו
סונfנרננררנכחדכר'דקמ,ו('נט'ס Cפכמ:וז:ונבנמרומנ Cכמוספוח "נב .גספממ

מח cכטפ(סננ::<רח:ו(טפססמחוני Sמווגוי(כרסנרמכ C 'נ'ן C ''מירסמנב(:וזורמרח
ו(ס Pםסנענין qטר Sמ ר(ו:~:ויס(טומח:ו qור Sמחם'סחמחמנבסגמזו(מנב(::יזוז:ויינו

fו'חח:וטעם .חמ(:ומטרס 'ו(ם(שבטו :מותכגס!כמחרמח :Eוז:ורוגוחמרכזוו
כנגז"רסועי'ככק'"וסוחס C <::גחרסונבירחר'חנור ,ג ',fונמכג'(קוןגוסנח(נו' cכ'רו
כחבג'ו pומככיר(חחח'ווfומרח'מ'וכfווחמו(מגיו:וחונכרנ:וסנממר C:ווFכ'כננר;:ן
 .זקס Sגנוכחסמגיוכי:ומאיוגניווחמ'וחגוחיו ( cפיוס( :Ctמחמוחסמוכרסככויזע
גריכ(ומררק:ו Sנמכמס ' C 'מגםיסיו(וינכי pמייטסריסז(נבנ'ןמומר:וייח'נ(יזכיפ"

C כזמנמסמקר'נ'י:ויוP רגזח'ו,רחריp נf0נרנס ' Sעפ'ןכר\l בנ(מסס ','נססוf

עץ
 '~ו ~"ענ'דףגכס ''' tiרועיין .וזווכן ''' tiרעיי .וג/נריסישקםמד

כוספמיע~יסססנרוכ~יסיד~)עיס ti '(מגדזויג "פ~ר~'ס~סגי~גרחס
ס tiנכקר~יסוססמןן ~~י ti '~יס 1גרר~נ tiנ' tiסןכוניס tiוע i 'ווסיעקכניזרגכג

יוסף

~ר tiנ~נגמססיוזולמדקדק'ןסס tiעגגפר'ןיעקנניזועגוגספמווקמנכ/יעקנ
נמע~ססמס tiיעןזומ~ס.מןכסר~וינ tiשבטי :~~ר ti '~גיחגסמספחתפרןכיסס

 :נחחנסיטסריוחר~טסרססקרונגגגיס iקןג'גןכסרחסע"גר~נ tiמ'
סם

 •גערייביגט ,געלייטערטכ)ציילען. ,מויערןח) •גסןררתהם

ו-

כלוםאוצר

וניםגארחושי
טיכ::יקנבנקרfנםינן

כנבי~סריו Dיחןנח
רנר'ס:;ניכרי

ר Sמנב:ומ"ס:ונרכי Sע
ח~רוכמקוסמ:ו Sע

וחס .יכיקחסנומכו
חן Cנ~:ו Sרומחס

וסfנ'~וכקרקעו{נvוו
חחסחיןחסככון

rגטיננחכיר
כטיגוכחכקרקנב
ו::חח::י:ו:ווחספר'

נררחי'(טנבח !) Sרו
 C P(ככןחטוג

 C!:ניס~כסוחמזר~נו
מס!:ר'סומחסכחחז

ח'כומסממכסחו
ניסס C(:וניחחם:ר'
:ו(ס'וןו:וכחינס.נגור

מכמן::יקרקעחזי
fונ~ ;כחי(ו Pננחינ

~ 

איתןאחבת
םגיכחומן:;רסאין
 Pפחי cמנב(fו~ח
OO יע .יומסו!ו/l 

(ו:ו Cכןק Cנמכרו::'ח
 ;:ן'ממ " m(מדס'(

רעי{ז~מנרסס
כנרוסנ)'! .חמריו
גרנסוסנמורסוFככ
ו'י( .ס"גכ!:ח

קח'נעמ'זד:וגfנ
מ((זריםז'טכרו

'רeכ וf<'סו Dוח
י, cמ(י:וס.ונוםגינס

רנומעע(קנוו ' Pחו
נרחסמ,ו(ר'ס

כיכס e ו::ר~'ז~גכ!ויז
וגסכנו'םסגריסע{
ון Dחםכנבנר'סעכ

 :יומימ6



קדושיזרביעיפרקיוחםיזעשרהיוסףיד
בכיוחסיסfויכס::ימררiSכfכרי V ~ pרנבכעורגמ::ייfכ Pגעיס::ו •עיסה :גוכס

כסטזכ t:iעככיסגפסיכמעיס::יטנכע!ריוכרווכינכט::ירגיווכטסגfו"י]
פחומ t:iנככ::יחזיק •עיססגגככעטוזג[בקשו :סכססוכטק::י
נכטסכיטמ::יכמיסגככככפחוrג t:iוכrרfכרוככרוקוכיוחסו!ריטרמכמרז

 •עיכיכיןמ::;ינכיסfותס:קוצים י:: ft:iו
גכיומגכי י::יי::כככםחמ Pמבכררכיבכסוסעםהקכ/יהעשהצדקהיצחקא"רכצדקהמנחה

ככיכ t:iכIגיfוומווקיככעכ::י p::יככםכח)ל
חכיכמ.כi:t::ייגכסרכיכגס:יטפלכזגירמ :נטמעהשנטמעהשמשפחהישרא

כמ t:i •ו 5ורוכעריססטלובי :רכרשזכואלכלהארצותאמריהורהרכאטרשםמה
כנט;ררין 5וי:רמרבריימחריפטפטועיסהוא"יישראללארץעיסה

ירגכסי::יוכfוזקן י::יי::ו::יומנכIגפחוזגככללעשותכקשורכי[כימי :לככל
רכר • J"כעוסחיטס l 'וfכסס:אמרכרוזםאאiכוציםלחזרמיש'"'אלץל גריטבכבכוכססנכסוכfוכססrוימסססוfכתו Iא_ .ארעימה
יחזרווכמסרמסכוסכסגרfכטרוריססי::יורכיעכמםיטפלרצונכםעיני Jבילימשימים

ועעסוכססטיפערערכי::י t:iסענכסמחרחמאכרחנינאר'עמהםנטפלחמאבדחנינא
חיע!ר t:iב::יהור::יככןכעוףטחיעסרמיןיוסי;ברכיישמעאלומ'מקוכלנינךלהםארמ

רונכמהוכוספויכיף ): Iג(רףrכוכיןלארץישראלעיפהארצותכלםשוםאכיושאוט
םחומ t:i.כמוגרקוגבככממ:ישנוםיגס t:iגבiכושופנחסרביכימילבבלעימהישראלוארץ

כסככס.ססניבכורכריו:כייןfומככרר '''וfלללל
סיסרנוסזרועfוכסימספחומכספוכהםאמרישראארץעימהבבלעשות
כ t:iכסיגכוגונכ::י t:i •היכלא :ו t:iפירהמדרשככיתדכריםשניאומרכשאנילעכדיו
פחוזג t:iוכפסוכ:;רומ.כנכוזג:ביריבוככר,סכאיזלהםאטרעיילכיורוצובעריהסג)טלוני

פח::י t:iככרגכ •תבינא :רמכ t:iיחרזכהוקזכעייניאדיתביהתורהמןלעוףשחיטה
::יוכסרמיק::י t:iרי Cרfויןכסכטבכע::יכעבכנכס t:iוארץישראללארץעיסהארצותכללהוארמ

מיכfומיכטמבכמטמובכיססק Dסוככרר
גסריסו::יססםקוססיכיחוסfוכfוכטמערצוורצובערימהנטלוהולככלעימהישראל
 :נכסםפמ::יסס .ריפסבי::ככfו:ביתכעזגידשהגיעועדוכדקוישכוהגיעוהוולאארחיו
 •ריחקחזרונכ:ומיסחטוכמךס .כיון Jבאכלהיאכירינוהיכלאיונחזר"אופירשולכסנה

כבכזגיר •גמאליחו :פסוכין::ין t:iסגריזלהבהסכרנטמעוהרוךנדולישהריאעשהמה
כככfככומכג)וםסיגג(בככמגירגמיגככמ

 •ייויעין :ז::יסכככיומככיזסככיסשנטמעהמשפחהיצחקרכידארמיצקחכר'
Iגכמריוגוגפסוכיססמסמחזיקיסססגכבמשפחתחנינאנמי Jאבאףאכייארמנטמעה

נכמנכמ •סכןכככבכסנכספחסאבל :כזרועציו! iכדוריחקה Jהירדבעכרהיהתהצריפהבית
 •מחרזג:עורכעוכנכ::יפסוכ::יוכרעכמ t:iכזרועציוןכזווקירכההיתהארחתרעורכזרוע
קרנס t:iשחסככרסימססחר;רםחס t:iככולקרבררחקולטהרלטמאכאאליהואלוכנוז
רצוולאהיתהארחתעורתאנאנטמעהשנטמעהמשפחהאבלדידעיזאלוכנוז

אחתפעם Jולתלמידיהלכניהםאוחומוסריםחכמיםאכללגלותהחכמים
 Jכמאמסתרבאיצקחכרנםח!רבארמכשכועפעמיםלהואמריבשכוע
נזיריהיהמשפיתתאנלהלאאםנזירוהריניכדתניאכשבועאחתפעםוארט

 :משפוחת]להינולא

רשי-עאדףמדייש/)א 158

גכוסכ::יסIגfויןכוקסגבכקנכי ~ l/רככדקס:יסייגיןר~ומסרכימגימ,ן t:iמכחס
נככס t:iסמקרגןסיגימוסנרממ,ןבכבכזריסבכעסררגסףר l/כממגככסס Cבכ

נכיסס::ימרכוזגכל :ורו"קוג'מכחסמכיסיבכמימ~יכי~מקס~ו~גו~עכר
כקי~~סו~זגמו!רסרימ~פוס~כ~סרכמיו t:iכפריטונכור"י i:!פרבכיין •וג'

fוסנסעיס::וי!ר t:iכובכננג::י t:iקורס
ככררfויגמרסיסfויכורגרגוכםגמ~~;צרי~;~ ~~~~~;

מכככקי~וכסמר~כירג-Pכיבכrכוס
סמיערגרכוכפגמסנכיס~נכטכבכסי!ר 8(4 •
עסיס~מ!רווו t:iוכ~פר'כיעכוקטסרמוינאוניסחרושי

i:I !~1 1 ~ינח!~חחי 
 t:i;;פר t:i 'וגןכיכרחערככנכ;; t:i(וחריר jקרקע.כ' i:lגגחיכIי

 :ורו"ק tiבכ"fו~מונבכרובכרוווכפירוםחיוז i:lרןממIי:וםמס
רג'בכיס::יגככומ Pכעכקסורכיבימיגחןכ:ועכן:וקייען
ר'גס •רג'חמfוכרrכ l/ר .....נכמיכטtוג חי.:!רכוח i:lוגזוק
 "'"'פיימכמחמ i:lעוג
מכגכבכגורrוכיסגיכמתכימיןסrוסג~נכסונמןמעוג
גפימגמגךכנכי~גקיסגסוכמסעIגfכססחיכן Jיגחכח,ס
'"חמרבכר~ו~ממיוכמ 1 1"ככ סיר;:"' i:lחrומי!מסכןכח

 ~ J J ~פרי i:Iמעיגמכיר

C רסימעt רקנ~זגיר"חיוסגכ~יס"/l יti חמר" t:i רכימכיווס
 •ס'סיגגמיוחכור"א :י l/ממססי~יוסי::קרקעחיסןרחןכ
גסמגזכמ i:lעוג

כמחרדfופיכו ;" Sוסיגככקרוסמגנכ Ciכמיןגיוחסיקfויוני
כם"קגמ"רכ l/רסקרום~כויססחורכונכ~קיקעכמן i:Iרח'
נס ~ t:iiקרמסוכ~ךוםס lרiכיכסרמג:ו Iפן i:lגךח . !ו:וחי
מ 1 1רמ,:ו:וןמ,כן .rס נבכרון.פי'~וניריבו : ;;"קו;;נכ;רירקסיקעעגגזו~:ו
c וכ::וביריגוירועיסגחו!מי~!חיוזחסt:i גרמסויומרגו'פחוח

כוכסתנינכככיכנכוזג:;רומניריוכ t:iכפר:ופרי tו( jחןמכוסס
גכי:ווחעןג:וסןח
מספחסכ l/רסספירמוגחוססrוfוכסכסעוגסקרקנכ i:Iגסספק

סככ~מםכיfוסfוכככטמבכ~סכעמנכ::יחמסן'חחסגr:נ
מוגrככמגנכומרכ~כfו::ידורגרוכיסג:גקרקעגע'גמכיר
'ןעכיזינסכסססיח
םכענכנכ::יפח::י t:iמרמנכרגממורס"כמיךיו::חס:ו\כןנספריריען
מכמוג' י:: t:iכספרירמיו ''' t:iופרכעמע::ימנחסמרו i:lסיrכ

 1/1 1 •מחמכמ~חנןדחי
 ;; ע;;גסריסויס..ספקו~סיכיחסחכנכ cגכמסןחגן

I בכבכזריסרבכט::ירגבכיכבכגומגוובכג"גריו 5 ::וסרכחרנכ
בכומרין~וכסםקססממfוגגכע!רירזנריס 'נ:!כחומן

ןבכהדירמiכורfו' lכספיiכ'"ירבכובכיכיסכעיעומ.כ 5ו::ח  .. I . I ~ככיגחןנזריסמו::ני
בכ~מגמסורסגיג~ t:iסדfויןבכטוססעןגיסס cןחמיו::
כעמנכ~ t:iגיוןמכמרמכ tiכי tiסמיוחסוזג .יעישמססמס
ננכוחחיןננמריריס t:iגי~ייובכחירגוועז Sמכוממ)

 .1ז jמדס"בןןיכיקIין

גפי'גו'ו t:iכספריומיןכספיקןכמחריסען Iנו::ססמגןמין
ו~מנגססםיקןמ Jרוכ ~ r י::וכרוררס"יגחממיכיקמיןנכרדס
יבכrוג·ררכהגמוכיfומכfוfויגוכמכירוחוערחכממרו' eגמי
.ג ..נזמין!ןסס ' C 'ע Iמג

כבכומו::יפיסגגוכין..מחגירוכקגווסנןעקסיקנכ
i:I ויפוסכסמכמחממןגחיח!:i פכיססנככוכו::יגיחונסןננבכור

י • • 11י •ין i:IחוכדןIי'עןגרפי
ייס It:i ~ו,(פרטו JJססמרוגו.גו t:i t:i i:lוו Pסןגס i:lגfו 5כיו

fונוגנוונ::ימרקזגכינ::ימררקקומגייונריונכרחקבכרנכריוזגוכסגזגכסוףמזגגי'lרוסמ •וג'ריפס 5 ~כיח:םשפחתוק"כגובנ;ס t:i;בככר t:iויגז:;רמונכריסמ 5 'מרו::עיסכfונוי
כט::ירכמfוגיסוםfויוגו'fוכיי::יוIגעמ"רfכ ;:Cנריסתסמפרסגווגו'כןכמנכ~ t:iמספחסfונ;סי;ן Dוגגסגטרןנ::יומגןךירבכיו::יכיריקממטמנכוכןמכיסויעסקיקע i:Iכיין:;ע
 f1 1ו 1 1 1 1 1כמחו::rוכמחיחפו::חי

~בכרוחקיןוגקרככזריבכ::ימקורגיןכרחקfוגfוככרכעמבכומסרו;קרכ;רחקכfוס;ר::יייכי~מרוחקיוו;קרגיוג.קורכיו;רחק וf;וfו;קרככרחקוגטבכfומכרןח i:I Cג .עוג
גגיכ t:iו~דגתיככבכ~נגfומכיסוסגמ , l/ספרםנכסורבכ •~מIגכ::יגגטוןסמסכ::יכםירוסססס/ I::ירמכסמדקרקמ::יע"סרג'::יכריפ::ירגימ::יןוככיימיגזרועןסוחמס 5עסנעיעס
כוס t:iכעטוזגמכמכרחקוכמנקרכנמנמכמ ']מכי::יוקוכfכרךפניג~תסבכ"ררfויגממכמ::יגימםבכע~מכבכiככי'גי'טסככיומככיזסכגיסבככמנומ ~~~~ןרג~ס ~~~;

מ1כ t:it:iנ"זי l/ככומקוככסיסרגיחכחמקומגככני:;רוכייחיכמונקרככרחקרכמרס"כ1כ t:iיסור'מבכבו'נגיסככ~כומ 6כביכ t:iוסקרמוכיfג..יומייiכיסןfוןfוסיעיסfוס
סיי tiגזיריסכקרמומ'גחסני!רמן Iכ ~יי:: t:iיוסיפוןנס' t:iגמ"ככנומר •וג'חנכס;חחסכזירחריבי :ורו"ק t:iנכ"ככסיכיס tiנ"סכג:;ר"רכוורכוככרכויIיבומן:;י'ימוIי i:lIמ

זו ,,.כזירמסיסמטפחוזגופסוכקכוומנכסכממסממרוכז::ירנכ~מריכמסוכסiכרחקמרסנכינקכוןנרנרינוחוכמ t:iגריכמיכרו!רבס1ככמןמ!רבירריןו (Iכדיקירפגעזוס
 "'סגיrכןמןממןחייס
םיןםמיחיס 5סמ

 tונכנסנןרחו::פןרס
 qחגמיםקרסמח'כני

גכ qמדrרנכןככ
 Cו::ןר(נ qחכןעעו
ןיממרנועסגמרו
ז jמכ~בעזריסו::סס
ס Cוכ .סיSסזזממנן
רחיסכיקח!:חין

עכסחגוממ"חס
סןחו::חוחסמומו 5ע

ידככיכנכןממן:;פממ

ע':תכחכסדיי! Dא
 l 'מןכעמכעזכירג
עזיןחגןו::יב:עיחד
D נעדיןמד : ,'מיח

ציון:כגיסוסדי.רקו.ר
מ,ים cו :ס :i ,'נר.

עיין
ןמ :Iכנכגק!:ן,מ,רג!פנמםרןביסי :םפירמקו:::ופח:ו eמפסןכיכעני!קחיםןע:ורעכסין
גיןרןכןגעריססעכןני:ומזרםגגימזנריסו::נימןמרגםמנ'כעגדיוממרכחייעיססגגכ
כןחר:וחככס:גכחמר i:Iג'מע"כוקומזיחגי i:lסמןרמ! qכעו!:חיע:וחי!ס i:lכממרע"כ
iוןמ~פח pכנכויכערןכמ tiכדין Sןרןגעריס:ועכוגי " Cפר ,'עכגגכעיס:וןמ"~מייעיסס

\כ CPi:Iעיזונ'כ i:l:גתןרמונעןףחיע:ו Cמיוממר :Iגמ!וסעני!חנ:ומ,ו:ו :Iוק i:!ע'
ןר'יגכ)ירכגס i:Iלמח Jיןחניןנrכירגנומממזיר cח' i:Iי'נמחנ (Iכעדףגכויררמ,מfו
יר Iככס'ח:וככסדממריןמכןכרןכמח cג ם'::וו::ו cןמקןמ Sגמכחככוכזיכק'ו::ריו::ממר
:וחכקיו::רי::חמרי'כיחכחמכיק:וכ:ו!ןחכ'כןריס P'Sקרג!מ"מימעמחכי ';ו:ח

יעקב
נסpינגיכ:וןfנ i:lדמכיק:ומכיכסמממ"ככמדמזחויייחמגיו!פרםיימכיק:וג:ו!חכיכ
םייון:ו Sממינוומסס :Iקככמור:וןסנ:וע"גסמןר:ו Jמ 9ן (Iכ i:lםמיעמי!גריייןסיגר'

i:I גמi:I כייקייכמrמן\כחi:I וfייגוIעכחעמממו::רגדכi:I נפI: חינון "דסרכגן ~' 5חכמ
:וןח i:lIםמםפחןממב~סנfומסיר Iכן:ויכירקממי:ומע~גסנכוומי :Iגמרסגזמיחמןסכמ

כו::::יי:ומעיפרע:ומזגחסוכ:וIירחקחזסגניגקנו!יזנרכח cגזי(:וIיןנזזrכיריסמרIי
:ו I ::וכי'ןח'כגי( (rIכירןי:וי:ו(ג(ןחנומי!ג' Dמעמועחןנקרממןכעער sכרן Sן ri:Iכיר

כך ' cמק~חןמ Cמכגכומ מכ;::כזיעמין 5רןמןמר:וי:וכח Iדגכ'ממןרווrגסגמכומחינןןכ
ו::ימןס 5מחי(ןןמסןסכrכירנכןמדירכחיונ ו(' 5דממו::ןסוחימןמ Dמו::כנ(ןמו::חיומנ'כ

ןס 5דמ

 •בעטט Cכ •פערסישט •מישטצי Cממן.נ ,מתיה



עאדףקרושיזרביעיפרקיוחסיזעשרה וא Iמהשרי /Iר~

חוטמוגקוממו 5בכבכר 5כוו 5 ,\יגזיוגסי:יי:י:ינסוממוי\מיויס rגמרזכמוסייסחגמיםופיווסוככהיכמוקייממו .מוfרמיר'נןשם :יון] 51כ
גגגומגומסווכ Iמבכפ'כו' 1 "~מןמגמבכגמוגיבכוםגמז~ומ::וכ,מככוינן.מרגמזכויז~וכהיבנכי tiז~:כתיבג::ובכגיס .לעלם :וט'מומו
מומווככסויןזרכמיסר'בןשםג: Nוקיסי~זרועfכמסגסכהנמונזיווי::וי::ווגז::ומיוזררםככיז~גוומוכומומ Ciב'גככרו Ciמבכ ;cמגוי rוםנכיכ:ריג

ו"גבככ"גט'זרכמיסופיווםוככמיבמוקוימר,.י Wפוםכו'.פ"מגהגמירי~ן •יס S~פו'משרבו :גוגפיוםוכממ"גובן כ'"בןםס :כמינזכיני .trי
t:iOO לצנועיםכוהנכסיו:t:i כויורבכיו:יגכככזכיכשיןיממורורמי ,כגסוג:י
םכפירוםומככחגנכיסנכסירת 5ומ"יונח!רכיארמחנהכרכררכהאטרשםמיגור 5זכ iענו~מrררגמקרםtועסכו Jככר
מרסגכמ,ווגווגזכוו:ייןיfכ:יסגתיכ:יומסריזכחמיםאותיותארבעבזש!בככעימת'"זכוסחו:םנליעיןכ t:iהנכירס,

וגןrוגככיסןמסירמקבכ::ו '''כבמכמיורעל •ללכקימ,ן::ויוסגמוfרהס ,::וכ-יניסמrכי::וס
מפיווםובפוקfכגככרוםיסרבעיוגמהואמריכשכועאתחפעםסיריהםאותות::ויו ;Cכfכו:ריוrור'בןבםסווכגוגיןבו

מגובפוקמפרם"יככסככעייןקfכמיממתבראיצחקבר 1נחמרבבשבוע.ארמפעמים"ככסייןfנגוסיובנעיככ~רייגסממוכו::;כין
גמכומיכסקיימ::וכפסטיסמכגעוכייןלעולםשמיזהב)(שמיתדכתיבבשבועפווא"דכמנסמע~יסוגמ ב"'כןס Cסfומגסגכינכ
כעכסונכסיקכויורעיור:יככררס~ייו t:iא"לבפירמאלמררשיהסבררבא )Iכתיבלעלםכגעימ~חכיוי~ן·כבכימוממקוככיכיס
קריממוונספירוטוכסהעכסריסגהיגזהיתיבכרמיאבינאר'כתיבלעלםסבאההואמrויאחר :טווגפ"יסקוויוי\ככיסוס
וזסמי t:iז~מרכמיכמסויככהיכומ , ~ ~ •ווכ::ון]כמרוה)כמסכמ(גויס:ייס •ממי
רכסמורעמומכמו •כרנמסווזכייכשאנילאההקבארמזכריזה(שם)וכתיבשמירכהוכומככ:רוספiרמכסןסיסטיפוןור'

כרביסרוםניסכמומומוזרזקמוסמזרסfכבאל"ףונרראאניביו"רה"אנכתכנרראאנינכתבנטיסט'סקרםעופוןברגימעסס )ס"פ(
כגנכסוכפיווטוס t:iסכסורכרורוהיגוחיו[אותיות]י"בבזםשבראשונהת"ר •דלי"ת :הוונכסכסמגיכןגריכטומכסני

רכריסיס..מס"ס"סויומריוופיס 5היוהפרייצםמשרבואדםלכלאותומוסריםמrכריר .tAיכויס(טמו"ויס •לחכן
םסrוכנכירמוחגסנכפיכססג"סויסםמיגויילינכגרוסיסוגסווגסייוגיוסוכ!;עמעכורס

עיקרןעכסרנריסכסניןסנוןמיגוםוהצנועשבכחונהסצנועאותומוסרםווכיסיוס'כ'וררגסעגרגפיסיYכמ t:iכג
"כבסנרוייסרבויס~ססריוסרםןאחיהםבנעיומתאותו Jמבליעישככהונהנזרגיגג~כוהמוסכוימrכרעכסעיפון
סגמבהור::ופניסמגגסבכ"וסווואחיאורעליתיפווא 1טרפו"ראתניאהכהנים.כ,ממוינןכסויסנססםכסגסירכגיוםרfו

מיכוכפגסמרסמורסכועוססכסככסושמעתיכה"גאצלאזניוהטיתי Jלרוכאמיעסנקוגומריבכיןקטןטסיסמוכעיכין
ונסכססכ"חומרמויכמrרומכירו t:iיווי'וייליכעוגין)גדממריגו:יכויסועוי Sחrויו

:כתיבמגטכיגי:יחיכיר t:iחייחיחניהוד~.ארםח_חנואחימתכנעש~וע כ~~עכמעמיר:ואינוגכסיס]כרגת[ככרו
וגקרחכיווtוככrככגוןזגויוזסטמיזסלמאלאאותומוסרי!זאאותיותבמ iבשםראמדוחיו

כעוס'rורסייוגכבככממוממריגווכ',כח"רוכלמדותיועלמעמידואינומשתכרואינוכועםואינויימובחיצועומדועניושצנוע
בי"סככהיכהוכקרמכעוס"במככהיודעו

סססכמיכסכ'ועווגוןמגסיססןכרוחכיוסכמ"סו:יריןסוחמיס~קכ"סו::סיהףככרימשי"'ממיסכסיחיףסוגע~ריןמרמ~וfוכעו::ו"וכיונ~ Iו::יכ
כרןמסע'וכסדיןעכמויססזכר::ום::יוממרנינקומרנעוס"זככחינrכוקריממוסגס ססt:iי::יי::י rומיזרמיס::וכועוס"כמנ~~ריןו::סוסקוימ::ווסחככיס

נ Iננכס'ונכ"גסרין '"יססכיוס"גר"סםניוימיס 1 ,כמומן t:iרןמכrווכיניססיו"גסומוי'י"ססוחמןזסעגנכויסמרגיוסס"זגווןיוססריןיוסס:יומ'ס Iו
פסימכנכסורממסריסס Iסרחוכנככגוכומונכיקריסיסנתפכrווסססנכזגיר t:iגכנכוס"זובסכרחנכיסגוכומסrוגס'יקריfכג:יימ t:i"גנזגרויסיסרחז.יסםגוכו

זרfכיס t:iנמכמגןמיגוקרמוסומגכככ!'<ינrכו 1I'כ 5 "~ככגכוסגווגססרריס~ו::י::ייסרגייוגמו 5כ:גנכס'ו t:iרו::יכמונ"ונתוזגמ"rוגטורכ""ס::יכrכינס
כככחומומיסריס~יו ג"'גןורוו'ק):שם ו::"'ססגקורותמס 5עסס iמ"ססרנקורומ(גקיימגץרד...י"ססיכגמדניסוסמכקויממומניוקרוגכסיומוםססוי\,מ
מייריסכמסססכפירוסורסיינוכrכןכ)(רנענסגעי'וכפוס"",ו'כסכוכיןר'סגססכיןנחנקסברמימיןכחיגגענסממרינןסמגרקרקויס • Iכורfנס
ו::רגיןכמכקרמיןכוי rוז::רםמי ר:: rמרכמיגכוגסרמסורורמ,ככמיגתויןימrכומי~ומרסכגכו 1כקימ,סיורגמ נ"'ססכמיכתמוסגכגמוסריןרסיו
t:i'כומיסויןססיוומוגירןסככסס סיrנמקררסוי::יומככמינתוסקוימסומפיכוכג~גיססייגומרסגככשt:i ממוסמומ'וגפ''רממייגןסכסגיסנכרגהt:i מי
כrוורנןרןוכסיג t:iר"ע iרנז"נכנכ t:iרנכוכ'וק"קג"ב , f5כגרובןוכןמ"ימחימחרנככימיטרפון Iרונכוכרמנכ~ו"רנכיימיגוןכבנוכיןמףיגוככןנכסיוחרםנכי
קחנכרג::יגיסגסמרד~מסכחכקוחפסיס. t:iכנכגגרוגגכסיסנ"גנכוריק Sסוכעון t:iמו::נכiכנקכפיטרףכי"פמנכיינןומגןוrור Iסמנססנככוגיןסיוני t:iכימ

 iמיכמומיומיוס ..:cיממגוסנסחכקכר"פרממיינןגמ • Iסחומו"וסויןמ,ןדfכמיוrו"ו'גנןשם :וק"כג"גע ~יר::סגממיירי"נככ~כממככרגמכעו
כויעקבעיון

ס"Iכמוסרון C ~מזכקענרח::י •,!:נופחחזוסעס~זו~מיזיססחיתוומרסי! : וס"ב<.{מ{ירסונכןטfו~)וסקטס ('~ 5זיר Iגכסיחס~נסבחמזוזסזוס ~"נגנוזו וf(:!יס Sזמ
זוק Pסדעיפכי{ Cסע(יסססוכנחכחוחו iמוסר'סיו eז::יייכו{יזמיזכמסי Cכרברסfויכגב Cמיוופפיז .וזו'ק!:פירחחיכזווכ::י iמ(עיףחיע::י Cחיןזקחמייו Cבכג ~,ח

יחזף,יונכחכזמנכייכןניבכ Cנפבכנכיסחחז(נכיזסי((סכיו Cוסירוחיו Sוזוווכקודוזויויחג(וז()וסומג:רכיס::יכ::יכיסימכנו(מוערפסכנ(סכונבכ"מנכי::ירףכמכחוחזחיחמ
נכםכיכחןוס'::יכנכנחחונרקכחנכח c "Cופרכופ Cנפעמיסככרקחסיחיזמזוזחעיח י::י(ערי, sחכ::יכיסחמררכיכמס C(זרי::יוחנעחידו I י:: Cפרוחנןימיי,מג(ורמ( C ')וס
ס :rגלא :(ע(סכזכחיניחע(ס Cגזי::יייכוחחדפעסונכ'רפעמיסונוסר'ןז::י r:Cחנונסס Cוקעכי( ('\'ירוערפ::יככ(::יכמיחוי Cחנגכ"סומ,יקסחרי cימסומ"חנכיכחסיד

ונדתסחעחיסט'יונ:::פכין Cסרעו Sס'כחכבו C Iכטיס'יס"כי .ככמבחניכקיחחני cמכיקסמיי cוחכוחיכ iדממרינדכמ!::פיוממי!::יעחינייכפיס Cכיירמכיסיעמידויפ'קממו
 1ניע' Sני .rמומוסריןחיי :כרער Sס' rנסמ( cכבחבעי{סחיכ cמ 1סי'כמזמ::ייחמיססמויסמןכטוףחיט::י Cחיןרחיסחיר::יייןף Iנעו::ח'עס ::ו'כמירמכמ 1 "::וחינןוסכגכ"סי

ניב::ייחימחיריססממכין Cמו 1ניע' Sכטיחקכגרף iנחוכ' 1רחמרינמעעסר C.מפ!::בנסונס iנרממיינספסוכיןייגנ::ימכי::ייומינחיונחו Cכימויונכיקמיזכמממ,יקסרמ,ס 1מ'חינ
C י(קובכרחקכמP במכחנוככייכיונרמימומינחיעמסימרנזיריכS ייעקככסכעכדכוחזמחןכעמויפסטו::ססנ{מתפסוקעכק"כתסימסככסרקותC מכיסנימחסוריימc וס
ן Cוונונוע Sס::יוחוז::יפיג י::י(קוני(מז((יסי::יבו(ח Cנכימןכעיי(ממג(וסמזסונ,יק::ימרי :rוחוסחי( c,ונזרחמיפיר Cחיגסמורסונן,בכיףחיעס C C 'ונבכונסיר Iכנ

יוסףעץ

סנויו::רכתיב :וכיוועיןו::יג~ווס::יסייו~מוכחינ::יקיימ::יכפסןכי::ינויוועיס ~גי::"חינחוקוימחווומי::ימ .כו'מוחיוחמרנענןשםמו
ס r;ווfונכר .סנכוחכ'ס;נכךומסמעגרי rוסמיגחינמו(מ .גרי r י:: rכוחיכ::ינכורסכמפווסרנככו'ס;ועחפירוסומכ( .מגנכיסנכמיותריך S 1ימ'
ממורחועגס(כ(סוסורסימסגחיכס ;וורו .גו rכמגיס:;כי י:: rכרנכיומךסנכיסממורתכמתריוו;וחסגסמוווחסמססססנמווססוגכוססחומריסכפרקי

וככעיססג; rעגו' Ci;סורוחכפוע;וסקרימסמסכריחסנונ~סומ Ciוטי Ciספס rכממרחררךמח :fו;מגנכיסססכחוחיוחיס rנכיימוסמסחסומריסוסרחקת
כפרקיכמורס !"ע .ענרססתיסכןשם :סעו;סו! iמוסוfויתכרןממתווממירחקנ;ס '''עח~מיוועמוסג;מ,ןס rסועכ"כסססמותירופי Sכעכין

 .נכעסיוכעיכיו iקט Ciמיסומסעכיו .ועכיושצנוע :מ"כסס iוג::יחומויסמ::ימ"ג::יונר~::יע;יססימויינו Sטמוחמי~::יע~יס .גחיכלעלם :מגמיס
e יסרמיקככויi כיוחרrסמטמיןכסיונ~::יומיעו~ס '~\מומסונCi מתכ::יr ' עסכמתגפבכמיסנחווגסיחערניחגןועג"וסכיסS וגרומ::י.מגנוומו~ r ::ממו יS נוע
~ r ' סמעטיו~ססחיורקטנכרווגסנריו'ר .נפוקמ;מדרסי::ימנר:רבאכסעגססי::יי::יג"כוכרמו .ככיסP כןוכיסIויCi נמ::יגופכיוחןככעS ' יומימיס::s וכיס

fויוכגי .וגIכמואינו :::יסנייסימיוי Sנמעומו;::ייוחנכ"וח'כ Iעמתגנויסfוניעוכויסfויוכפוקמפוםוו,מטנכעכוןנפוקמסססס~פירוסויס C~מךר
מ,יח

יוםףירפ

 : ,)'כננפ::מיסא
 Iדיככבונ'כסכ

 "וfעיכענפסחיס
רניחגכ :tנסרימ
מרומ::ינע~מי iעיפו
כוכרומעורועי'
ערפוןזר'פ'ככfו

כ"רפדיון (ק:!
 ~ 5מממנסבכ;וי!:גר
 :סרתגני Jנמקו(

•• e: 

באוניםחדושי
ר Sמסוח cכסיומ

וריקניעורכבכרונו Sבכ
כרי C::כ,מיממג'
יוסכככיס Cונבכ
גסמ,ס Sיוריקיס s מ::!
וכעותומיכ.בכיס Cר

ככוקחסוחנמיר
פכ::יבזע iנכרחי::י

ככפןמן .מומו Sפ
r פכרחיססמ,כןס

fומכ סמ;::סרלjקנכ
ויוניזןfוזסרוחס

O חעיגומוגיע;יI 
בנ{גרוכסרמיססימ

סוח Cיניקמימקיס
ג'ריס C 'ונגוע

פ Cרמ S "נכיס Cנכי
!:יכיסfו 5ככונוחינו
חבכיפונעממט::ייר

ונמרחמכרכסח S ':ז
כמו Iונfוחקיס Iוח

וניסיק Oעכי C!:זי
כfוייעממעסירימן
fו Sבנממינימיממחר
זכfוויייכמfוךכגכ
C וfנכסהמחמכ,ניח
 •::ירגונמוכיכן Iח
רוונמותןחכמי

ו:.פמיבככיח Sסכ'
וננביכטיפיסיב Cכס

רי Dסיס Cכמנקטמיני

יקרעוס"חיס
וטכגמחרריקמסכ

מממסויניק'יי
רfויריס Cבכפחת :tונמ

ינכנוכי Cיויסונסכיג

קסינותונק::ייכיס
כני"ונדכרכיס
ומכחמממ Cקיסייס

מ Sמס:כמוסיסרס Iכמ
במיככמינחורמ Sימ

 Iחכחכוחית oנכונו::
כססיחמר Cקזו
בכזוככ;חזכיס Cוונ

ו'כררנתנס jכ::יחמח
וונחןונוכרכסס

פכייימו C 'נמו::ר
I כיt: מןרחיכח'ן

פסריעכסקרקע
כמונמרמיכ!:מיני

C נכעC ככ,יס' I ס
קוזכונינסססקרקע

גךוניח 5מוררדר
יס cחניס Cונעסיח

רכיסכוןז::נ,נכיס
 cרמוסרס ::ורי:!בכ::י

וריסבוניסיכענס
ח'ןמיככ::יסיייוכ

 .סיניקסונןרfויס
כפעוני~חסחן

כנכרכחיזויחחמני
כמככיחסנסגוער

יריכ"וחסכונדונכי
I קיכו'ןנבככירס



עארףקדושיזרביעיפרקיוחסיזעשרח
יונווורן ~·וfדהוה :כסגקסבו tiסממ Iמח tiנס flו.כגעורמיומיו .טסוfומסבוועוטסומ fIווהבמ"בטיורטורע"זפ"קפרם"'געוס"בזוגקגו

 :ננבבכסיסוי\,)ו '''ממטיו..חמפגיכסזופזסיסוגח •כרמ)ויב Iגסמזומנוו Iטממיט)ופיגו~וסברוררמימיבוסנס •בוrנס' tiןגכ"זופז
ובמיכןגםרסוחורחימתסתנככייי •גםרונמברתיוגםר~ lאורייתירזוםיבסרמםכוסוככי~מ Iבפר~סנסבייוככרסר ב""בו~סיג.נו"יייות
יוחסיועםרסרתגןב"יוחסיןנננ"חויקםמתס •ינכהוסאי :חפזגן Iמנסהנ"ררמפינומ Iנפר~סשתו"ננ~םמיגורסייגו .'סגוע Sטנככימגמ~גמ
 :~פסוגיסככטעכוממסוסנורגוו'דע"זפ"קגן I'רממרח Iנרפיס-מוסר

 :וזכסrו Iנכס tiחזוחי •כגח Iגסמהיכאאחוככטהרחוהמשמרוכווהוחירחיודעונכ"ככןעג tiגנכג rtiורריוןנןזכ Uר Iגכ
פזומ tiמ jגסייכ .rויקומח tiכהרזילהכריותעלמוטלתואימתולמטחונחדמלמעלהסחכסס Iנזככמיגערכמתזכסנירומיככ
פסוגיוססמרינסנגיסiכס tiםמקגימללל :ודו"קכ II~גכוסנסנו~גנfכררעתסכפי
גטרו"סספורםיוםסיו!כוcנוםככוrנן :חבאםוהעוהוהםהעומיםעושתיונוחל"רככ~וג'.כנחיוונמכםרומןרייהיוא"ל
דנככוככיוזוס)ו .נככריב~יקו rו~חמיבסמיניהמשתמיםקאהוהזעירינ Iע/עארףשםמזמםסעסחייסרמספ"ק ם""פיע;ני"'
םהקגיססיIרור\םססמהוןקוממ Iםתסיי"נםיבליחאד.נדהוחיוחנזדרכימסוג'נ Iסזויכססממסחס~מסגו'

וכ Iחככככככרוקסנחכ Iח/כוכיוזכסיואלעורקמאמ)מטובאורחאקאוריהווחדיומאכרתימי/ל Iא :כ Iוק/וגןכםסח Iסהורסםfכס
fכ lמיהמעברא Iוi:כאנתפיהיוחנןרןארנכיהדמיא , , .זכגחטפיכר:לניס Iכטמקגמגמכורקללסחrכרrכ i ~יםוג'.מגסכיסכמ Iמסירעגמ יפס .CAרכוכומווכזטופסזכ;טפייטסטסקfכוכרס Iגופרן." Iוחסיסככנכי::יורמרכ ~

ססמיסוכן .מומומגיחיןאיןכזונירו:ייןדעתיךמאיכשרזלאכנתיזכרשחאורייתיז/ל/אויסכננכסס Iט '"מרסככומכס Iוכס"ג Iגע
{ידנקכהנימבבלעלויוחסי,עשרהמדתנ,אילימאניינכרגםתיירוררfכמןר)וע"נ<ייםבגאוניס"דרשי

מהניתיור ttlדאהיכיכיסליקוכולהווישראלילוייכחניאטווישראלילוייחוםםגיס ,,"ככסיויייותסיןנכננטורמ ~;~~מנ(~~~ע ס;~~~
עדמככלעזראעלהלאאלעזרר//בדאהאאשתמיטתיהמהנינמיאשתיורססכוכנגעססיסעורח Iמ Iמזמןרמוfכתוי~מעמי 1") "רעיע

ללללללכססגתבכרכוי::יור::ירכנכרטגסממוrונfומר cו::זסוfוומרים חזייהיהודהרבביפומבדיתאעאיקאעו •הוענקיהכסותשעשאהכ\\זכוסנכוככוריטפסוכיסססוכוכיסככככמ Cנו <Cונכי;ךס-ט
לכריהאיתתארמליהמונמסיכלאט//מארמנסיבולאדנדלכריהיצחקלרכונככדס Iכוכנעוכר/ת Iוכ : lוrכו//כרגrכומןר:ייינוסזרעך Cזנ

ל ;ר Sזנסיחוכו C:וזנו מאדקאתינזמהיכזידעינזמיאנזאטוא//לאנסביהמהיכאידענאמיא"לנו Iגו'.רמפגםרוסנריםרתנע;נת~נמחמנספחמו Cוזנזרנכו
כוכביםנעובדוכ"תיהודהבעריבתולותענובציוזנשיםח)(א'כחדכתיבמהנךנפוכי~ניור"::םיררככמונק"""כםיס ~~~~ ~'נר~י ו?;;ג~
םהשוככיס(עמדכתיכמהנךודלמאכשרהולדישראלכתעלהכאועכדנ lI/ובכ~iרונזפ'כ,ככסיקכככסירנ)ויימניןסיחםמ Cכסורסיינו  I )'ו I ~ I Iח//כממכטיררגחסמסרס//יכוכחירחפינו f" 1וןמו, Sעד Sזנ

אדםבנידאלוחנינאכריוסיר//ואערסותםעלוסרוחיםשומטותעלכנכינוrוררוככככג''י/מ Iכרrכרfכוכגטיסנכ~רfויכיוקמ 1סמ,;
טעתהאאאכהוכ •בז':ומנדםערומהםותמ"ניכמים.משתיניםכו'.רוכטrויגין:משוםורו'/קסכבככחורררנמי; c 'וf 1רוfוי )ל (הריףטייפהfונויימס c:וקרקע
כפנימיםדמשתיניםמשוםנוליםכראשינלועתהלכז(שם)דכתיבחיינוא"ח)וססנוכסנפ/םסמוכרווזכ Iענסגגתו"יןכגמורספע~יס
אדםכניאלואבחורביאד.נאלאנוליםכראשינלוערומיםמטותיחםמ l/וכטרו"יססס Iמעותנפגיגין Iנוכסת ~;~;ב~ ;~;~~

ל \לסייוגמנוגיסנרמסר'גגוfכ tiנכוג Iסמסגןכינוח~מ'י והנשותיהםיפי!ומחכזווומטותיהםומדכקיםזחעםזהוושתיםים'זtאוכוטותיןםחכוכ'סחרסנגיאלווק"כ:ני::יכור~ע~בג Cסר
א//לנעכידהיכיא//לשלהםשאינהזרעכשככתערסותםומסריחיםלוה f1ו 5מס Iכרחכונ'סססורס eוכ .כו'זסרfויסוסומדיקיס Sכ
ליניקמוע~דו~סכ הדדיכהדיתריכימינצוכימערכאבנידכדקיהאיכישתיר,תאכתרוימכומתוןנו/ייןנוכורקיוססוrויסגו'גיססורמ"קוס
~ g ~:;דכבלזשתיקותארבאוט •טפיסיוחסהאיארמיושתיקדקדיםמינייהוהיחוו ~טסוסטסז~וםותיססמו:כי~תבכגוניס !~נ~ ג,;'מ ו

בדמ)(היכיבהוובדמחלאשפיחברלכירבאימלעוהאאינייוחסאהיינו ~תיס Iוככסרנגםיססוכמ r (ןו(נו Iכםוiרייtג.ס/גי C 'כמסגוניס
 I I'וןלו ~ * Iלל·ל ] '[;.ם:יס"תווסנ~סוכ lםfכנס"וערסומסרעממפיומגזנ;ג iימ

אםרכארטיחודהרבארמ •שתקיאאישתקיאיאיוסחיסאומאי ~טיrובכנרויס Sגןרו flככווכתגטיססן Iפ Iוכתננרמיקוחיןומגונכ
מניחיןואיןמהםכאחדישפסול[שמץ]כזהוהשמתרגיםאדםכנישניראיתססמוהסנ::י Sובכרסנני/ס Iכמגטותיסס ~;~ד; ~~~~ ::r~ו 6

משפוחתשתיראיתאםרויכןיהושעא"ר •כחבירואחדלידכקאותםונכי"זמהנכנרטכחכ::יוכ:ו'וטכתטוכיםנמגורינועירכנוריס
 :כחכר~הלידכמאותהמניחיזואיזמהןכאתחישפסולשמץבזוזותמנרותרס//זסמסר'rכרנכ/ק'/טפ' Iכמ"זוכסר'ת ti\1ייי-"םורע Sזנמי
 I,ג J :ומו"נוכככגור Sגווכרגסיותרמוי 1מ,וסfונקסוסגחקר eוס
לפח/ cמנכקמ Sעקס Sוס נ~ Iנככיכסתזיקס Iירתס Iפסונם::יוככמוןנסיפןר iSכויםויותקנ l/עגבס Iתגטרוככ~ופורםיום~יופסונוככזכוןפרס"י •גו'םמיר\תמנזכרויר cמונקיסןכסורס

סחנירור)ו Iכיוכתמגסססמחיס Iופבכוכ"ספסוננוותוככרנמנירוכזג r "מ Uםכנומ Iמרבנכגירררוכפרםויםפסונומfכנו Iוכרנבכ,גוינגסםכתגרי qSסקיגfונכ~יס
::יכ)גממרונכןפסיגוfכiגורו Iזכנכויחוכרטכחכריפוס'נוכומוספוסגכגוז"טפסו,fווהו;מכירוגומרוכו 5נכס Iוכקיסוfוו Iנככ tiוכספסוככויחמר i?s ק;~~ ~~ד~;~:~~

;מווכרווכו 5נכס Iמקרסוחס Iספסוכוfכתונוס Iסרסממ::יפסי;טמ"כרו Iמזכנטפימיוזכססוחוטמ'קרקריסחכfכמספסוכרו Iכזכנגומר;קיסרכח::יחייס Sר Cו=מונסנזיקי!ו
רניסוסי v.ככניגיסססגחסרגפגס;וכיוכרכח flורככרקחמיחרסנגינסגי •וכ'מטפמותכירמיתחסארינ"ל :ק Ifורופוסכנוכומוספוס;רכגכמנירויס Cנקדו"וס{סיוב(
סזנכגמרזמ~ר

ע i!פ Cיעקבעיון"נג!:רנזנחןכ,;סכומ
ר,מיגמסנו,דלםא :מרומסט/רי!:נרנסחימחוכ( C ':בוכו/ ם,~וfזמסומ,רמי ,{ר :t.חםחכמפיס "ר{ארכביה :זס :tמט (מ, (':tוf'יו(ס :tס ,{ jמוסר'זנמתנותירו~~מיייך;זרו~נכ~~

נכנכ{גנכי~ימרוגמובי(כיכטריסגניסמזנסס cחרק"~,מנכיב . 1Cמטומנכ~וגגיס Cסזנ~,,ודסיומרס Cמו cדו~סככימונסקנמגזניר cמ Cר"מוגחמגמפיס:::fורנכיסרנכייזסחגיס~ירגר cמ
ננידוקמ .זננכרכמככי ' Pדנרסמ:כינקכינכומ~זס :;:זומיסו cנממ~יפיו fcוני cסגמ"ימגמי cמ" Cמ cזסחנףגמנמ cממ cרמכנכ;ממגדממרינוגיגנו cמזנ C~סמסורסוירמ~יס ;ד;וןגנ \מו Sכנכ

זנכןנמממםו~ Dמז c C ':;ןידוענזסזכממגריןfוסמיכ~ככ;עיסססס cרfו~ :f' Iורזכמורסכי •גו::רו;מכנמוcכרסאור"תן :וכ,'רן Cכ jמוריימ ;'וfכןע~;כומ I") סנ:tו:::מכמיסו::רוניםכסיומ
ממיר;מכ;ורזנימוסמכיינומיקוממ :eקמ"רננ;מיכ cמממ~סiנומק Cזניסימוס 'יוססימכמממנמ;ממסכמוממ c 'וfימכורכיע;פסוקפטיס C" Jפננרסכדמיממ~נמכס cנמוססוע:יריסוננוניס

ס ,rס'ומקנfונרוזרע
זנרחקיםססגס

ו"קרניס,מסח
וס Sר fcו:יפסו{יס

{סורזנו Sננכימ/ס/
יס cסחנימס~מע~
ריכנע;'גכיס :Iרס
 ryנעממרניסיס roק
n וכD וס~' S נומ
סרנכ (ו~{ו~קריס'
c וfנבנייםכמ '(נ

t: "0 M יוייתt: ~ 
סננכונסי(סר~"מיס

נכינ:) nגנזנגייס
 : ,'עס~~נכי{ב
נכיח'גיכמותג

סננמ Cרנכימ:זנס
עימ;כעיזחנכיג:

ג!:<נסדרין,ימנ!ג
ויקרמל :עינמנכינ
נרנמדיס IIרנס

 ~' Sז :פיירנס
ובבלtכ'\חתםא

שויימ.ררש/~ 160יוסףיד

 :תי,\,תא tIה"ונ
לב'סנכרוובי/ח

טס Cפ'רושיהלא
 :פמס cמ

עץ
נ1כגיג'סונ i!~חגי .סתונכגת '''עסג{חסגי{עםותסמת!כע{גזכומגיח

~חסונוינחח~סותנעג'גינתו i!נמח~סעמ'סו'רחסגועסטנעוחסעמוקיס
מ Ifעדיתגן .סזסעו~סעו~מיסשבי :ס/נמקגמותיסננתיעג'גיסמ"ו

מעגיגיסמרנרמ,וכמכ~כעוס"זגסס/מנועסטמתעככנחייןתרמסעו~מן
מגוחס~ו i!טיו i!פירומו r /ס/ועגעגיגיקווט~מיטמסגיבופגיסתעכוביס

 :ססגרח~ויח~רט~מ{ימותו i!כ{ע~וקנעוס"ז

יוסף

רבכ"חנפרקוחמריגןוחבכ"ג .ס~ססח'גו i!נס"זער~ותסומסריחיםמז
מסגךחגןד~ייחממרוסוחממוכר Sוכו{ו{סיותרחויחי!סמומ'ח rדס"

ס"ג) i!ר'(חנותעקניסטחמרע"ך~ומר i! ' .גו/מטותע{גונ'ס i!סגותינ
מ,גסמתח~תססטפסמסומףטמומ~סמררטוגתגסרוחסמטיפסגחתמחין

גי~רסמחוזמחתטעסרתעמוחס{ססריחסמעותךתסיחגיכסיותרסוחס
~גוסתו~ךסזכגמיז;ו;:כזרוגמוגסמקיף::ימול' i!גמיד{::ירמיזכטכעס Iג

 . lגראבע )וf •וזכגר ,תזכה



א/ Iמרך,ש tפ~עבעאדףקדושיזרכיעיפרקיוחסיזעשרחשר//י

וכיוזרפמ .[כריאה :כיני:רסמריכ:רמיס v:רוכן:רןכיכו Jכג:רו·כrוכייכק
וככיעוטןריס t:iגרוכס .חולה :וככסכככוריסויס rככככ .מתה :כוקי:ר
וככיעוטןגיויפסרוכו .נוססת :גח"סווכו t:i::וככוכחוגיס .פסוגיו

iככחויכ::וכג::ו Pכטיס P ו::וiו t:iכע .וכזרכווכחגחוינחס :ויו Pכ
גכו pמקוסככ •כפסוגוכולן :מסiכעי

ס"ועוכככוגהיגסס l/עכועומנטp:רכןכיס

כככ"יחפיכויסרחכע(כהגגח j~עכ
סיכמר rמככ i:רוג ).ו::ככף i P(יכמו
 .ככ::ווכפעגעיותל:ות::ווי]מיi:ימפנוס
כמומ::ו t:iכיi:י] t:i י:i[כוi:י) p(וi:ימ י:iיכח

כיונפומה :כככו::ויהכ;ריכרכיהכ
Ci כיןככגפכיסמסנכע ו::ומכפ .יני:רti יני::ו

ו::ורייכון rגזר[זוכככזרוז:סכוגטוהסJכגכ iכ
::וס Pוממקי pווככפככככו)כס P •כוגיכין

P כגחויכגחסiיכטיסע:;וח:iitסס]:דור
ומסורבלי( :עכיi:יס pכ P.ככובולעת(

:רוrרוככו Pועוכי jו Pכר Pככעכי .גרוכ
ר P כ;:נכסורכג Jקטמנכריגןגמיוכגכגמ)כ
מגוח:ר.גומיןדובגסרככ:כסר Ci:רנככוכ
 :סכיכו!ריוהככירוכח:רוכןור Ciקגסי\.ח
פרסייס.הראיני : iוגררוכניירמ.דוכא
גוi:יוקrרככוגוי י:iיר:iורוככיו;רגו;ר pכככעג
 :רוככיוi:רוגככi:רפוiכייסגיוכ Pככוכי

חברים.נכורוס: .רורכיiוכ tiכחיילו
Vmfומגפרסייס:רסנככו:ר כc; רסזרימיס:

:לשעירים.ס IIמפרסיוהר:רסוטרפכיס
דומין :דיס ;cגככיסוורסזרוריסיס I:iמכוכ

פיסוועטככגיסיס t:iככו .י~ו;רכככגהכי
גכוסיסrרוi:ידכ;ריכות t:i י:iכככג)וכ\)(גככיס
עככ"כככפוקמככריגונככיוי",יi:רכדיס

כסריגין ]כ t:i[ויומהנ:טףi:רי:ר i:1י:רור:ררן
נככיונגרו\סווכןכנככמוככi:ר 1ור I'Sויי 5:רמ

rכממ,ו iרככ:רסרהמכמ"ממןממריגן
נ\ן IIרככגומסוס;!,סותככגחכיכ:רווןי

 י:iוו::כי :יסמכיס PכJכגכורת t:i ו::כככגמכי
 :כפ\וגכוfוi:יוקi:י rכ .י::ו Pגפכיזכמ

 .ספגריא :כוככi:י PPעיו .הומניא
 :נינ:רומקומוהגג:רו:רגווגכ:ריחנכיר

ממזרריססרוס i:!.עגמ\רסטבירתא
דאקפי :סוו:רימווכי Pופירi:רמקו.ס

::וג\ף .כ;רח Pכוגרו[וtכזכוווייר"פיוזנ
י tDכקרוגרו]וו::וגכi:רוכi:רדנ\סi:רכיכו

i:גיף 5 רi רכרויגףככחונככינן:ir וקפמג
רכ\סכקככוי" t:il.1 ו::נריג:רפירמפרזגמ
 :ו iהככ Ciנ .ואשתמוד :כיכרונכנכ"ז
נכהמ I/ , •מכר:רסכ t:Iכזריקיכ t:lיוהיום
כ:רגככור pמרמרכ ו:: trכיןוtכ"כi:ריוס

tנכיכוtככר::וסג pכחיקיו~כרi:ימיוגומi:י
P כiוככיג::וגכויחגגכr i:כומרמוכ ר

רכינכסנכה:ררכ"ימיס j:רחרי i:חi:רכ:ר
 Jנכ

טסוכהנרומזופח" ;cמככיג( t:iמספזרוiר Iככחכגחכירוכגרמחיספ:נכ
 :וק"ג Iוכמגיחיןחיןi:רסנכיסרככןמכמטנכממ(וכמחחרמפח:ר t:iנככנ\

fווגורככננזוווi:רערגפרקררוגוינוגככtכי .כו'י iנכמ\חi:ינניסןכויtכi:רבכל
:וכולןוק"גככעו Pכוככוגi:רכוןכויtכ::וככגtכוו::גויכ\טככעוגמ pי iכ 1זכיי

 i/lגככמפיגו"י rפ:;רי . Jוכנגו ;eכ"כככוגפס

 ( l/גכג Iוכמו:רחפגוסמנכזר"וירגמ )כריאהחככלדרכמשזביהסכאפפארב[ארמ

מ\גfכרמ"וכטפיכיזר)כסס , l/פירסוכפילל
מויחזרזi:רכוסמוזכ:ררוכמס:רןכונכזרותכיןומהנוססתסעיהותמדימיתהמיי~ןן
רננ\i:יתניינה :ק/ו/ iו p //עכוןכחומוגוססי!ברובלחייםחולי!ארובלגוססי!ותליז

 t:iNועכו/.פוסייסtככויוiכףוכחגיגרוכ :למיתה]
רוכימ,ככנכג::וג pפרiכג pו P::וגקוtכ rמאיכהנאבראבאןרג[אמרע/אtעבדףמח

פרסייס:הראיני p //ע "/י/פוק Pגככפוויוחבורבחלחוינחם )יח(מ'כדכתיב
 Iגפרסן/ • Jיות Iכסכ Pגזרייכוריוכיסלל

דירניהכחייגוהרסורככפננור'יגעגיןהרייבזוחבור 1זוחזוחחמריוערינוזןנהר
ונפרסייס)ככוסמ "(ספנסוף::ונ\כו~וחברותיהג)מתר!זומדיעריגינןקןוגוןזנהר

כ)כונכורi:יקכיןנכסו::וכעוג Jנויננמחברותיהמאינרותיה iורביהוובדזולהוארמי
הראיני :גוןפוסייסגטגוט/כעיכס iרארמורומקיחופקישכיומכרךשומאלארמ

 ""היינומושכירעתאקא Iקספסוםוכוייוחנ Jוכעווי'/וו-: D.עייןגו'רוככיןזככרוס ,.cללל
I סכגווכריוס'יספי'לD וערסייסI כיןiס'ונ

וכנכמגיס P 'נז:ר:חראיני jכfכורפ"קדסנתשוזבאארזבאכי!ברחייארביוהארזבט\שכני
וכככוסיסכעגוןו/ IP.פר I "גסעיריסרומיןמושכיאלאליוחסיןכגולההיאהרימושכני

כוסיסכככגנככווןיכח//חוסו)גיגיוויסrרםבפומהעלעיזותלת )זיביאר(לחוד]וומשכנילחוד
ע\ויס pגחוג;רגגוככגקורחו~וtכככג\סונציבי!והדייבחלןוזןויונחזר Hא Iי~יבירביז

ס::וכ\)גגככנסמ C::וגסנכיחוקין rוכככלל
וגממנעמיכרן\ייודמרכיננ rגח//יי:רמרחיוהוארו )שם( 1טתפוופעמים 1עתבושפעמים

גיחrכ pרסכנפ//קונ!רוס''יי'י ,גגמולאיוסףרבחתנילדובדמיהתניינהאחרי
דרגו Pריןנכוכס'י Ciמנריסנכיגןכוה::;:נוכריםלומסורבכדובתיםווששאוכליםפרפיים
 1רכגכגיסרגפוגרמסווסiכו Pכsכמח.רביכרובמנוחהלהם iיאוכוכרערשםיומגדל
כיסמנכוכיסi:ררמ\ג\קממוטדי-גחויקגדוכאהיינוארמדרכיבפרפאחןיהוהכיאמי

יןמר::וכסמכניה Pגסגכ\ויסרוככיסםימורל//אפרסייםהראיניללוירביל/'א •ניירא
רומיססכננכ/זר/וחגככככקווהככקפידון

ס/ Iכווכככקיו!ריס iסנכקפירה P:רכוכנמגידומיס/ל Iאחכריסהראינידודכיתשללחיילות
 רI /iכרכ'יר:ררמפיגורירמס/מ lכiכדומיםל//אייזtמעאליםהראיניחכלהלמלאכי
יוסכהיום :ק Hו iוi:רנכטוגפומכמכומוהחכמיםתלימריהראיניהכסאביתשללשעירים

חיקכככת .וכ/tכניוכמכרi:יסג t:iכחיקו :השרתאכיללממיםודל//אשבככל
i:י\וס t:iוגפינכi:ררו::וככר,סנכגככ"ככגtכככו

וכגס rסרו//כ)ככוi:רססגכמיקrנכ::ווכז.הומניאאמרררבינפשיהניחאהוהכישםמט
ייוממגרסס iככ//גנככמגגמ::וכרמרמ •היאנאיורעמכולהבבכלאיכא

:רכככסככגרומ:ריfככר=יסס'/וכג:רנגיסודמטזראיכולהכככלאיכא[מסגריא](ססרביא)
כו'ירקוכנסiכוכככווכהיהנכככמסנכ/כנ/(שם)ישאחיםשניבבכלאיכאבירקא •היא

כנריiכגככסכיוסכו Pוגפיוככככיס 1וזכידסטיאבירתא •לןהזהתיהםובששמחליפים
וו :t ;ררסגוממכו::וסכזכיקחג::וככיגג

וח rושנאמר :כ/וק/כסונע::וכיוכוכפיראראקפיהןמאחריסרוהיוסככבלאיכא
(מפסוןכורגפי .גו' Pככ t:iגכמווסג::ר:רבינהוישסתבשנתאבהווצרוואזלודכוורי
וכחוזרחמוסמסזרררקגנכגמכג/ I=יאינאדאנמאאקרא •ואשתמודיאשיהכראחי

 Iנומקווכוחכוכמ Pוכi:זי'וזרחמווכס tAיהיוםב]/ Iעעבדף[בהישאהבהבראראבבבל

גי t:iעכ rווכרקומרסוכסו::וו pדוכ//ובכיהורהרבנולרהיום •אברהםשלבחיקויושב
יערקtכייויריק\ס S י:i ג:! "וווח trכווות

וiכ::ו r ו:: rריק Sכ pו pסוכג::והi:יסכמ.כשמתרכינולדע//רכשמתימררארמבכבל
ומככי"ווכסייסמחרגדיקסכסמסורבא.נולריהודהרבכשתמיהורהרבנולדרבי

מקונכוצדיק!שאיןללמדךאשירבנולדרבאכשמת
שו,שיככבתהשלאערהשמשובאהשמ'זtוזרח )אה'קה(שנאמרכמותוצדיק שנבראערהעולם 1מנפרט

בקיעעיון
:יוכי:יכי:,,:!כנוקיקודסנ~ענוקרוי:י'נרעוי:י'גiכינ:ינרימ"נסדר וC " "fקדס Iמ:זיקכ,ומ:ללמךך :יסקכiככגסוסמבכ:מר I:בכפיכיס Cמיוה:;גוכסכפיויי 5כמ,כגככ

כ~עדזיקכ jמ, tדךמכ<רממקכסגי cס:ממר Iו cס:מונחוג Pכג <":יג'מ:י'וסרהח·גו Cךדר:יחכר • cמ;:ו:ונfו cמ c <:רrכ Iו 'מכ;:ומוגמקיז 5כגרמ Cבכדסעוכסמוכפער

ףיוסעץ

~פכימז:iחקגיגיסמ~פנכם~וימפגו'ןזיי .פרסייסגרמי('ננויוני "/אמחגימכי i:ז"עגו/ריחיו pמוונמנ i,מגון . ,ן/עסרוחגמטפגכמחממר
ן"עבועטגגרחיכירניונמכמוכי rוחמעטמומכטכוכיכריגיווךוכומגוגי :נגסריחמ:כוחדת

~ 

 •אוטנעגעבר )ג .נךונעזאיזט ) 6 • 1מגררהמת

\ 
j1 '\ מהדוג

ףסיוד\

בכיגקככג'גא
 :עיחכח jיט'ג
מו::;נוע ס;:: jגיע'ב

ע'נ Iכנכ'מכג
 :'חעיrכנכרג'!

 :'גע Iע'ינמומב
 :ריכהיככ' 5י
 I 'בכמ'גגימ:יכגי"ה

 :'רר'ני :נ'עג
ר IIק~ ~ר:חייסןר

D מו)ן(:חנרה'זכ
'מנכrככממיומ'פ
 :סר:!מיידרסוטקינ
I ב;'ג :1 <יומח; 

-~ 

גאוניםחרושי
עו:ר <::::ועכרעעיו

כוקמינמ:::<גגוכמ
יס Iגמנפר~'מרנ'מ

'ונ.וגכ:יiכור:י
 :)ע t:י::הסמונר
נעו:רכ~סrכקמ cמ

 Cר 1ק:יככוככוז

 tקןוגס jכ:יIיחiכ
 ו:: I ~::רiוכו"ריח

"כככקכררנכר
סיו:רfכסגיב:יימחכ

וכק :\::פtיכ~רfומיוס
ו":י:וכוקו::ו: I;ועט
:י'י: וf, ~דמנוט (נע
ר:ייוסעוכמ tממוכ
iררי"יונבו i 'כ:קמ
כומי(מ;וו(ק(וכוקחכ
כנכ:חעירמ:כככ
ןנןע i ~"והיג 1 ' 0

נר:יונכמהחמפו
e כע::ןהיסC'P סקיו

ויי Iגוסfבורגקפו
ומכגמוריכהיחנוד

כומ(קו::כדנו:יז::וכחtו
 pוהוככולהנו;ו:וכ
 '(ח;כהו'::וכר tח

ר cחרו=יסק:י:ידור
 tמ, !,מו:ימ~רזמנ

גי!לכ :וכהגככע ס;:
כו Iיחמכ::רfבכ:'
 "כיכמ"ססומ("מ

מכז:י:רנרוזננתי
חגנכרווקמיכגיק
 9:ר"כ tו'רקכ ו::ר 1מ

ועי:ירמט::ור

~ 

 jאיתאהבת
גו'נילכנויא"ל

גננכ tמ"מ:ירמכי
 I'Jר::ו:כימכנוכיוומר
ו"כיו 5מ t "tרפ

רין 5וכמ,ס.יס Cנכנו
מ'כקזמfו' j 'נכ:י
 tרכפ jויiכג . ~, Iנ
 P נ::,סנונ'פ~ע

זר'ע'נ)קמ:י(דף
מ::יפכימררמחחס'
ו"כי( 5מ::נננכ כr'מ

מורסנכיfויכו cמפכי
חיכ( cכ' cממלמרר"
סו Iו • Jמקומנכי

כמ tCכוי 'רגווכמ
ע:'וכו:;יחמרכרגי

 .ססמסגננכ Cמ'מ
מיווד Cכו Cופיר

נכי::יס tומל(כנוס"~
ל"ינורfכוגך"מור::י
.רעויחסיכרגוכח

 ~~'כfר וfי::ע"פכ'י



יוסףיך

H עינוכוינמומ

ע"ולנסוfו :C tע"
סיחלבחיבחיגס

P ויקירס',וס~יק
p ומחב :גגר~ס'
כגסוגסעיחעו

ממיבמוחנ :עיב
עיבסבוכילfויע

 :עיככמגיטיו
יו cקרוחוססתמך

 :Iכיס

~ 

נאוניםחךושי
ורועכ:וננרומקיס

מעכמסמכורככורמס
 ס~~ס'ק jחר cח

ססגימזוכמסיוזיר
ס'ויוקח iכרורע

עכ jסחיגמורמ"ס
ומסגממור,סיכיקס

ס(חכוננרמרסן C,ח
מ"מנכנכזרמרז"
סמלזעסכגיגקורס

מכדסוממיגוכי
ר rממ!:יכיסכחם::ר

,מררבסגמחדחיומ
רמ":גמכימ iננטכו

רז"(יכוfוומ"גי
!:~ירנחסנרמק

fוחר cנסר'חסקנ'ס
ו i:Cוקךסג:ון ( fSו

ס C:נקדורברכגכ
ריחק Cמסוכקרבוכ'

כמבמומרוסקבי:ג
סיבקסכממור'בח
חויכיבוחווfכין

בעבור'טס C:ונסחניף
:ו'ח'קרסקסס

גימfויכו cחסכיכיס
בורחימכח Cררדרן

ודמ'בממורמכ:
במי .rג"כירודברו
I\S'c וכמסקו(עכיו

כותרכחבכמתיכקב~ר
=fרסכדברומס'רזיכ
 מוו::::רומסחתס

וידועמ:סחנח'ך
גיבמיחיחומר!:כמ
'ו Cננעגס ויס':!:חס

~a 

א'תןאהבת
גר)(דף jבסכ:ורר'

מרוריסבבבכ Cחיזמ
גויחבסכגסנוסזס

מובכיו iכ~יח'וע'ג
כז:גוס:מחבכ'ן
ר cח~וגסיוב:גכגס,

c fו' j ו'סfבחממכקר
 Cכמרב'מ"חס Cב

מתחךבעוכס!:גוס
מגגסבסופ:וו:וב

כרמ:, c 'וזגסוסס,
 :!'fוסכt:בבנזויח

 C'Cגיווננגכת"זו
ו::חרותק(fו:גניכ':וס
דומיומידמכווס::'ב
 Cסננרר p 'ע Cכמ::י'
;;קרח c ':ססוףרב:ו
גס'מבר'ס Cכמס'
מ,בסביכיכס::fויו

כוכנוננוכו'וקכfוס
כוס c jסוסךס"כ
יתגוועוד •ככיכ
:ונrכ'עיIכ C~סר

:ומרירס'דגקובות

עד'ף "וf '(נכrזחר
ו'דיע {'נגח ''יו,

י/ Iרשעבדף itקרושרניע~פרק jיוחם~עשרהמדר,\זt/א 162

רגנכיגמקרמספירגנכיוקמיםסגיריק 5וזווורסוfוף~נכחריק 5סגנכקונכו
ונכויחיככירוככרזסריק 5ווכגרזסגריקרסייגו Iנובמורורסוגורוונכיגיס
גקמןגרמככריגןכככורס~ננקרfכפסועורכפינו'עיסמכ~יסגורקרמככסמי

רורביחגכככגימגתבבכזרסיטיבסמיןוסכמ '~בסיגגטוגבמומג t:iוכפיוקין
ס'גסיגגיגגסערסמכ~יסגרמכמגככר

כגו iסגfוררסוג l/כמקונכיינכסגוכוטנכומג
גרנכוז,..רמג~יסכגרסגוכוסמומגגכנכך
גטמrימגסיסגרט l/סגטככסגנכ~יממגסיס
נכגיטגפעועיססייוגיגנסיערסמרס
וזרחסהrרהיומוגןטססיסטככוfכגכונר
fככס'ויקוחסגינחרגמפירטטככטו
 .גו'עוכססנכססמי :ג l/וקנו'סנכוח,

גכסrרכ::ויסהוגי ו::ו::מקרמכסהיונכסי'ס
ס::ויסרמסמנכיסרמכסמרימנכוס::ומהת

טגנכטסרמג t:i 'מטמריהטסיסיונככעער 5מ
/ר Iכממןזננגוקורסטככחרסייוגגגס

רקוfכסיפיסיהפ-:טדסיfכןס t:iקגרנכס
רנכסוסכייסגויסונו'נכוטסממתגכס

גו'נכככווהפכחרכגהיכמיגיסרכנכיג
נכעהונככסמרזגכגררךנכrכפכעיתווזס

סזסיחזקחכסגכימוקובגסiכרככסוגגו
ככעהוכככיככוחגזסרככס Ciככככס t:iטנכ

כככיחחרסייוג,גיסיסיורfכג Ciיוטחו\ח
 t:iמ,וחמט~עשרים : ~/'קוטזגוזררכ

::ווזגרכמקרמכ:וfוי •וכ'מחוריתס
כחוגסכגי::ווכןפגעי:וו ו::;יו::::!כוכפורס

סגמינג.קרמות iסזככמו::וכימגס
רגהיכקרמרכסמ,מ!::יסגורמסגסדון

/ס Iגטסיוין.,זגרנו':ריגגמגfכחורי~ס
סןסערמכשהיוהגמקרמובסין..ממיס
מסהממ Cמיכ"ת~יו tiגמי~וזכרגו'
סיומיסג"סמוחו tiכנכיגורגןמית

קרמגססומ tiגמפורכהכרן~יסופנעיתו
סיגכמכרמחוריתסמ 1'רנססומ iגוומס
:ררככסמככטסכיס Ciככפורררטfכ:רןבגמו
הינכנוחחוfכסבוiכטבכודטfכככרו Ciסנכ

קרככסוסמסיפגי~סממנתויכמכו'גרונות
שמואל :ורו"ק ;cכסמקרנכתיסונכסהrר

 5 "ומגו'נככרותנכפקירדממרגענכונית
.עייןווכ'כרכסמיןנכברוכ'חרור ;cנע
גכססרננ:רררוסזסכפי/ק Iוק ''' tiפר

רנווח Ciרככנ,וסי:רגמסויככגומי i:iחביiכ
גגמוfכג tiקחככרומככחיטוררוונט 5/1יfכ

::וומכככרממגממגוfכי tiחנככיה::ומונכר
נככרמקמונרמיסוריוגעגיורגמווי"(
וס iגורמניחמהירנכעכריסמכמ:וומ
ברוחקגייטגויטככנרפסיגגככגיןרככטמככסומרנכברfכיסורסובנכגיוגגרי!כככס/ג Iרהקססמגגגוגסג~רגו :t~ומrר!::ככוגמיננביחו~מ

(וכהוס' :ככ"כממריגן iגורק 5יגרגחמןרככינכיfוחרגויסרורוחככר
סכיגיוכינכקנס'צוה :סוו)מ~גסנרמרמרגרסגי '''רכססי t:iפיר

גססרו 5:ר tוככוחגעככוןרסייגוס 5כמרמוחססוגביס~יו Ciריס 5 •ריו 5
סיוריווטניסי Ciנ'טגיגייככיfכבנכככיןכrרנקגרמככריגןגגג Jככיוחו

מףככגוהסמוהססיככיןטיסיווס 5מוהס
::וימרככככגומירגונסרגבגסנכגיfוגגוןשנארמהרתמישמואלשלשמשוזרחהעלישל
ככככסגחריכסוסיכסגעיגיגןמנכרגדונו':שוכבושמואליכבהטרםאלהיםונרג)(שיא

חך :גסרמסגופסגיטרfכגיריס 5ככוסיו
 :עגיוי<.ביfכנכייגיגסיס .גטוכסfכככוארבא)(איכהצריופביביוליעקבה'צוהשםנ

ככח Ciכככיגיורעטסיס •כרככגממרוחדנהרא.לפוםהומניאכגוזאורמיהודה
)' n בופרטיהוכהנבאיויהי )א'וקאיi רנכיסראיסתנרריא :יפגככיחסמתכניהi · 

 ·::וזממi:יעוכססנכס::ומי :נכיסןסנסגעוןה'אההואומרגדולקולואזעקפניעלואפול
כנככרומו:ענריסנככ::ויוה::ונוכ::ומחיכ 5ססארמוחדלטובהאמרחדושמואלרבאלהים

סתומ .::ו~יגגמנסמחוריססע iיואיני
 •מrרורי~סrכייכהמ :גככזרגכמעובדמישזדאיפתנדריהאכילטוכה/ד Iמלרעה
גיו :eככפורעסfכ Ciגככמטמחיריססהאימכוליליהשלחהוהדנבוכדנאצרתדניה

 :כנגמיfכחווי~סגוסfכוחמהגוגרי(לקמזדקאילזשדרתלאלךראייתיתשיבייאח)
 ·גרע::ורממר~וממומג tiר[תסתייםבניהבופלטיהול l/אראל ttlמיליהלשדוריכעי

גסהכחוועכריסדממר::ומכי::וגיrכרסנכומכ
וה: iעכמסוסגתחסוגמנכרקמנכר ltiכמינידלווענדיוהכאמקמךניקוםדחשבינואנו

דמנכרסומטככומגכומ,ממלעולםימותלישראלטונהשעשהמינניאלהחםוארמ
בכגריס'ייטiככrרו:רfכגיסרfכיחגעיגס,אותיותכא(שס)דכתיבלרעהן/ Iמ •ימיונחצי
מטוסכסזרסוכfכרקfכ"ווסמ,ן Ciגנכ'והנהקדימההפונההקדמוניה'ביתשעראל

 1מ, Ciנכגדרממרכטעמי::וטככומככככרוח )ללל (
גמיו::וגיעכרקרוימיןנכגיורסוחכרכוגומזבחוהאוםכיוההיכשערנפתח

זגומססי tiכוהייחמ::וססגזכוסממחרנתוכםואראהאישוחבזשהעשרים[השער]
כע:)גrכייfכסחי(רף 1כניע'גרממריגן::ופקרשריכניהוכופלטיהוואתעזורכויאזניהאת
כסגקטספקרגסיןוס Ciווכענריככפגוגיה'ניתחצראלאותיויבא ) nשם(וכתינהעם

כיספקככמיגי:רכיס t:iרחחיי)כרגיוווני!האולםניזה'היכלפתחוהנההפנימית
טוררורגע .ריו 5ואינו :והיס t:iראראחוריהםאישוחמשהכעשריםהמזבח
שאחוריהםיודעבאיניקדמה ,ופניהםשנארמממשמעקדמהופניהםה'היכל
מפריעיזשהיומלמרה'היכלאלאחוריהםלורמתלמודמהמערנכלפי
נישרא'להזאתהרעהשעשהמינניאוקאמרמי~להכלפיעצמםומתריזיזעצמם
ארמאביזכרחייארכדארמלרעהדאםרדשמואל[תפתייםמטתועלימות

עכדותמשוםלאלהחשולאמישו!ליוחפיסכנולההיאהרימושכנישמואל
אימאלעולםהנרושותעלהקפידולאכהשהיוכהניסאלאממזרותמשוםולא
לחירותיצאעבדוהמפקירנדארמלטעמיהושמואללטונהאמרשבזואללך

ולאאישעכדז;ף'כמקנתאישעכדכל )'ג(שמרתשנארזבשחרורגטצריךואינו
רשותלרבושאיזענדענדקרויעליולרכוות-ttרילושישעכדאלאה ttא\ענד
רנייופירנידכרילנואלעתידטהוריסונתיניממזיריך/ר Iת :ענד]קרויאי!עליו
עליכםוזרקתילו)'תרקאל(נאמרככרוהלאיופירכיל/ Iאטהוריםאיואומרמאיר
ולאלוליכםגיומ:לטמאותיכםמכלאורמכשהואר//מא//לוטהרתםטהוריםמים

ז I~גר Jרגג

יעקבעיון
ט:ווריסגיחיכ'ממזרי :ונס pכו::ו'סכורכסכיעסוננסכטונסננסננפיו::rכגfוננורמ,ס <fjrוננקייס:י'~קג(טוכסגיורסקננ ::וכr::וסרמ Iוינחג(כןננקולסכמו:יוק!רי!:כנרמער

 ~,מגג p כ::(ו~פמ~כ'כגיס~כןכ'~עטגוריסדממוריסבררר" 'כ'כ~רכ~ח'כככ,י~עחדכfורמ Cורב :fוי Cבמגלוע" C 'עע'ניגרףיייכ'כסקיי Pככרמ,תח;מכ"רפוfו"
 ' 0ב'רו:~מ'כרfו'מfו ~'וס jרס Pנ jעמ'ד'רfכ'ן ~'וסטחו f~ Cוזיכר"מגימ::מעסמכט'כ 'iמרגסדריחיג'כפfוכומ"סס'סכחרנר'וfו(ודמכו "וf" •כרע"fומרומד~טוגסממר

 j;פרסמ וfכ::כויי::בזולממור'סכגכוחנעונסבfו~דבר ו:כ::ע'רגנכ'וחכ'ןע:רסגככfוומטתוכע .r מ::טוגתוע(חממרעוכו ~'"fוסמסופק ס'ס::גיכמע cמfוכס'סס'
ממור'ס'לבו!:כחייותוסמחךעובו"כ~ננfו'יר'::fומר,ווס'גfוחריסמת'ס:רמ:סזווחכו{:גדיןומדח:ורחמ'סמרמע;ס"רכסיסכמכ'fוססחיירנכן'ננ'ו ' Sכמ::מקרעתו

 ,יוסףעץ
 :(טמעתי)כתוגעתס{פגיוס:ררחסיחח'/'ורסנגכ:רח~סחיתסחחרוסיח,תכגיתס

 I':;יינ:כעדהנוחס~גכידיוו;וכfו jגהלבככפותכחפולו ל::וf'=רfוכנגכיכסוננס:ובגהיסגרנו:רגי:ו':ווסנגררכת~גחפfכר ן'~ .כי'iפהיריסיבת'ביממו'די ,.'/תחבונהאיכר
כל' ~ג(ו:מומ~ fCומל'ייור~רכדחמרבמfו'יוסףרכ::ממגןע;דונניכסfוועכו j'ו Sג ס'~(גגס::גקוכמהוהסכסוfוו;' Cנ'מוסמתגfו'ס Cו':ר'מןס :fמוכ'ורעויי'
 :במומלוחוכוכ'ס:וכולחמגנ~רכומעכחכ':רו'כוח jD'גכריסקר'תככיסמ~פמומגנ::ממרמ'דבר'ג l\גכי ' Cיו

 \ג;':פאנגונעפיעלזא Iפא )וf • 1מגירתtבח
". 



פכמהרש"אפעןעבדףקךושיזרביעיפרקיוחם~זעשרה  '''וש

ךמכימעכיו'יגריזוכגוגמיוrרן:;נגמכימכג'יוע;נגומrרזיקן:;'יי'יכפיעכיו
גוןככמזר:וישבק'וךו/גן:;ככוחכככן:;וrרוועכךחכמג'יווח'וכ'יוח'יוורוס

מנכוכפכן:;היסרfכוזי II.גפון:;כון,וככומ'וכ'ירמווווור'יכחוע'יוו
מכר'יסםכועממכrרז IIכעו'יכוכגרמיונ'ידמייןר'יןןוכרמ'י'יימי IIמ

יגוסיג pיון 5ורiו 5םכר\גנננככנכוגמגינכגן
ר"גכיגוסיבכקיוןו:יי'ינבכגיןם!כייסס rו

מוהרי'יי'יגו rנעו'י"יכוסיםגומיכמו
'יימ'ין:;כמכ IIכעו'יפכםמיסמוזכג

וין:;כו'יסנכריס r:יממ.יכרכו iו iPכממנכזרוישב :רמ;] Pכינכוהרכסיומ
דככייןדהוו :וין:;כן:;כהונוס .כרומגוומג pיכימויתנו! :ככןכעכפגי
וכנכוגמגוכום'ייס'יבכסויו:;כק IIו'יממזוג pהוגוככו .כוכגומיוכ'י

פ'fכגכ/כססrרכק'יוי'ייםעי fllנמכנוכסומגס iכfכו:;דור rכמוכוגטר;מרט
t:i כככגמt:i כסכיגהינוכינכיסiמr כiקג

אטהראורמכשהואיופירביא"להממזרותמזנכמר'יינסגסמרסויfו..רזנינכיסוגמiו
לר"מבשלמאהממזרותמזאףאורמיהאתכםפ~סמ'ססרגי'יןיכ rומוקrרםינכרסהס

ל .כוורגיצוורני :ונוןוסחו:;דודימי r'יע אאבאשדודממזרוישב )טזכר'ה(דתכיבהיינור\כויור\כויוfו llנכrרכווומrככווומ
ישדאלביתיתכוזיוםףרבכדתמרגםבאשדודממזרוישבמאייוסילרביחרסכגיםככקוכרמעםסכו:;ו!וסוח
הלכהשומאלארמיהודהרבארמ •לנוכראי!בהדמודהווכארעהו!לרוחצ!נכונורקיו:איןקככ.)]יכנכוה(דףיסוף

ר,והיוסיכרביאהלכהשמואלארמיהודהרכדארמלאואייוסףא"ריוסיכרביגיוכמככסכנרוקסהחיג •וכככבככססככזנח
 : ] j[קולריצוורניצוורני Jמינומפיקאליהואתי 5 "כf(כrר rסכנעכסינכםמכיסםחכימ 5ונכ

ללללן:;יוכו:;רכג'ירגיוומכיסחכיכfכסככדוק המעו Jהדוכמןולאהמעוהמזבחמןלאכודקיןבאיןמשנחא IIעעודףנא:ולאחוס pככ'ומ t:iכירוע'יככזכמ)עג
טריומשאבותיושהוחזקווכלולמעלהסנהדריז iמולאעמד t:iעכיו'יועדחס .וגמעכס'ירכוומו
אורזביוסי 'רהםיארחלבדוקצריךואי!לכהונהיאי! t ~(מצדקהוגבאיררוביםנכוולא :םירכםורוכרגווסכויסנ fSנ

ףאאורמאנטיו.נום 1כחנינא 'רריוצפשלהי'~נהכערכיעדום mשר,יהמיאףרין iנסכ'יגככגסמס .וגככבכגססגסררין ללמ)סרניסוטרי t:iגוןחככומiווק jככ 5 " 6  :ךמשבאסטרטיאמוכתבשהיהמיומ,וכגסגיסכוכiכי'יונכםיfכיורק'י 5וננמי
S כוי'יסככרוקויגיוrומfעעידףנברגוכ~וטעמII פים,כI מולאאc הדרינj שביתכשםיוסףרבבדתניט"מ •ולמעלה

מאירמיומר,אטמוםמכלבמוקיםכךבצדקמנוקים Jדיכעוגיסיiרמכסי'ימיאף :כנמ'מופו:;
אחארבאמרממ'זtמומאומםאימא •בךאיזומוםרעיתייפהכלך )יהיש(קראהגכפוויסג(כו'יעיו .גפווים;'ייו:;ג'י
משוםודלמאלךבדומיםהעמךעמךשםויתיצכו )'אבמרבר(קראראמריעקבברכעירכבכירוני!כרמנגריגויסג\יסםנכס

 י\~ iחםסככ\יבכיירגייגופכיסודססס iח
 :לךכרוזגיםאחךונשאו )יחשזבות(קראאכר 1נחזנרביארמשכינהכiרובססי\יבערכי. : ~ C:iוrרכן 5גרכהיכ
איבאסטרטכתבומשהיהמיאףאוכ"אנטיגנוס iבחנינארביפיםקאשםבגממסrרכיירניכיוסגיו'ירייגיובסרוי

 •דודביתשלבחיילותשמואלאמריהודהרבארמ •מלךשלע~הכיווגו lי :i"ייוiר י~;:וגדוויי-fוויס
מאיוטעמאבמלחמהבצבאוהתיחשס )זאהיר(דכתיבקראהמא~יוסףרבארמפמיוסססיוrרמיוופ;וניפ~כויו i\יס

טהיגוריי!מכמג'ימקוסכגירגיגיו
והאיכאמסייעתםאבותםוזכותוכותםשתהאכדירבארמיהודהרבארמ.כננכ'מכןג tiבאםטרטיא :נכיוחס
אוריה )(שםוהאיכאבעמוז.דיתיבלאמעמוזדאתילאומאיניוהעמצלק )בגבשז:ואל(יוחסי!פסיג .ככוסמבל :כסמפרם
נמיהכיתימאוכיהגתיאתיוהאיכאבחתדיתיבלאמתחדאתילאומאיהחתיקטג'יניונרוג\יביןקמככרריו iונסכס
רבחארמועודז) l/(לעובטלהבאהגתיאתיזנחמזרבארמוהאבנתדיתיב .:עמךכרכקמוכמכעכממרייגיומג;

היוחואריפתבניוכולםלדודלוהיוילדיםמאותארבערבארמדהויה .ן:;גיג'יככו:;וסודלמא :כככומן"יוrרס'ס
ללללל;'ייומ'יוכיגוסע'יםכמוה'יסג'ירויו והיווהבשכקרוניותיושביםםוכוהיווריתביםומגדקומימסתפריםםוכוגמספוכנומ\ים;ן:;סם;יכהסומסנכיוזכסיס

 :עלמאלכעותידאזלידודביתשלאגרופיםבעליהםוהםגייפותכראשימהלכיםמנגונו'"!סרוחומ~גiויכרכהינפס
עםמתייחדתארתא'זtהאבלנשיםשתיעםאדםיחיחדלאסמשבחב"עפדףבךריהרור'ן iסכ'יכנו! !וגרפ\יסריו iגס\י

הואילאליהודביתנאטעמא[מאיןגמ :אנשיםשניגוסיגו .מהוונשאו :כמככ~'יrרימו ,
לללל ,ריהוו'ידריוגס Dמכמסבכסכמו:;tכנ IIיכ שמעאירבימשוםיוחנזרביאמרימיהנימנאיהזעותקדעתזונשיםו:;גן:נחיילותiכמומכוו:;טכיךככו'יקכקמי

וכיאמךבזאחיךיסיתךכי )יגיבריס(שנאמרבמיזהתורהמזליחודכרמונוק'י]rר(כמrרכוקוה)[נמיסכימדיר.ס'ייו
מכוהסוכמ rםמסייעסנכפוס iכנכוסמגנכיחסוסיריו rוסיוכויכפס iזכנופכוכיפגכוימספזכמנכוה t:iכוכוהניומסטרטימ;פוווסומזוכיג'יוחוזריוס iכrר rtiiנ

רכמככרוהא :סי'ינרבכג iסקפיכממגככמכוiוניירו.וככענכדאתי :כנכג'ירוגרי tiמכנוויסנרfנסי .סבכנככוי:צלקנרסיגוגמגיגמומו :כנכגrרככ'י
נגיו:סיויגמכrרייגומיוכרורסיוילדים.כחוריסעככיכיס:םקוזםסו\יוממגגסבכטוrכג t:i r/lגבכונטג\יכוכניסבכונרגי'י t:i •יג.מימiכ'בא : Jע"נככס'כrרככו.
ככוריrכ.ומנרגיקוככימספריםככוכיס:'יעוכריכמפפטיוכ~גיס'ייוגוךןוממכיהומוךמ;וסכהiכסכהיכ iככמגrרמ'ייסרמגם;קחו.גםיסהומריפמבני

כגrרפהומגוrרומוסrכי-יוקנ'יםרעהוככפגי .גפיססמיעם :יםומכעס"'יגiכמ'ינמוךיווריו-ייוגמ.fכככע;ממלכעותי :ערפסממז;ורי
 •עכי'יוקג'ייעת! :יס ft:iנגסגיעססנכמייחרמcי tiגמגםיסהי t:iבכסיrכייrררכמ .ענכמ Pכסאי :כמוrכגהעם'יסימסfנףנכחנרה'יזומירמוגמ

יעקבעיוו
מכזומסיוהכס (t;1כמדודמכמכמדממרכסכמנרמכמ 'זרופכ,גמסי Cנס Cר .rזקמ ~ ::rקמןגזור'סקזו:סמ Sמוסמחסמקוסכרכחסיוקזונ::'סממרחמחססמזר!:וכוגחrןסנ'נ::רמכ

ס Cעוד Iדעימו' rlוכדק:ינ(!:פעו::ס (Iדודו'ס'דגחיככחורסדודסק (Iכמ'ומככממ,מנfוכוגנ . Iכזונס (Iוכמכזו fמסמ!כfודקי! Iכאיו :סמוחממכןססרגי (Iח Iסער'מו
 Ifמיג Iס;פי Iג" (Iמ:פע Iכדק~:ס (IIדדודס Iמססכנמכ (Iכמיוט' r.1 Iכז,:יקדכ I :ן~ Cמגחרס"כן\לכ,כמעדקממרוסfוד"קיכמדיכמכ'כחרוכיזד'כי'עח Iככדקגכר
גיין:נןפין Iגרמעכךמוכסיזככסיסכממכ I ';מןדמ'כי'גייגינדפמכזרחמיןגגיfוזמרןעסכגס'גדס Iקח'מר rממכע;מfוכודממריכזכס I\לגסמו'מיר\לכמעכ\למ,ס Cר\ל Iמ
ס fכדחקכ Iכיחמער 'ימסר ' :tכזודן If וrי:!וכק::ורגיסכזכרכחר:!'עסכמכחמססכןכfו;ס:איבאס fכפיר Cממ'כממענסכורי! iססכסמןfוןס'עדי' :tס'ןמפריסח,כע,נכג'כז

 ס:! I ע:!דרודגוחח fסו::מ::וככחענ'וחכזנ::וכיממרקיכחחירןדנקימכרfוסונעידדףח Iמניכוגדfוימ)כממ!:ממוססיסכחס Iגוומרימר 9יוסרנגסודמ, . cממ :)מ Iממוס
 iזכח fנכיfודעתיכפיג' fiוגרופ'עכרזנכ::נ'וככס':גרדורוה:ו fכמכ'רקס 5ופע cמ :!ממס Iננfוימfו:ג :tמקס fכקחמרחיזווסדגססנור:ג'סם'תםחממ :J וf(וfע'מfויק

יסימןכיחמרכ e jמכ'סר::ותומוכיזווררמז :וננעכדדורוכח f,גfומדו Iג'מגוח'ןוכמ fוכ'ןכממנכ " :Jפר .ממכעככעומידאזלי :קח Iד cממחמוסכfוממקfו'מ:קכfווכסי
מסור Iחננועסמחייזודבוכןמר Iכמכממס'מfויכומנבומסיחמסכווגיממרב!מזוירדףסדי!כגמרפןוסףיורנסכסד ":!רפ::כמססותרג f iוח'רמכ :t 'ס (I::ומכrכמ:גן Iנח'ורז'ו

עס ןג::::ג fנח fרמ'סיכוחמו:גסרכרנממחוסכס .הורסנסכער'וחככעס(סח"iורfו rכעחומסכ'כ(זוסכוfנידסע(בוח;מ'מכי'כ(חס::ווfוירס כע:::מגרופ'וכעכימ'ענוע

 •סיליטער ,ארמעעדער iאיח)ו.מגתורסה

יוסףיד

סכ::ודריוסן Iח " (1א

ס;גהfו:\ל'זכ'ענfו
 :נגפסחיםב
ע'מקמח Iיכמב

 :נ'ענוסבסרריו
 :ניעדכוריוחי
 :מ'עו f 'עה
ונכוריוחנסככדר'וי

Ct: וfרסאאלאמ,ח
 :כיכזכבחסורב

 :fויבנמד I 'עז
fו'עגמסכסזריןח
 f "עזפ :מיעמע
ה~כ , :מיי (Iכס
'fכ :ג'עככ l) וכ
כמסכסדר'(ניע

 :עינ
._~ . 

גאוניסחדרשי

יגמוכס'כרכיס
כחור:גסנ:!כומ cכ
מ(יקכ~מ fמטיומ
וימוומ'כסר Cסrכ

כיג'כגכ::וקדימן
הו Iכחיכןסיסקכ
 , J'1ככגומהממ;

fויו C 'ס fl •כ'ס I\לנ
זוכ rכממוויזנדק

 i ,מ:::ר'נכגונננע
חוככזו Iנמכחנודקיו
סכעכממו:סנ;כר

כוייד:גכrכ fכמננ(

jננמר'ע\לחורס f 

גי'גגינרס Iקזו'מ
סיוכגמרומסד'ןע
ככןכ\לגמוסר Iח

", II ומסןfו::I ר
 iק'כודfכיו :t(מבכנס

fוסו::דנררfוח
נrכ f::וממ(כמעכס

ג'כrכ fסננמ(ויכק
ויסכמסחורס Cסונמק

J: כ"חסמס,ס
ךיכרוןfו'נ ' J'1 'ממס

עיד,יר\ל rןמס Cכרר'
,סח::ותככימי,מס

דקי! Iכרמ,ס::ר'ן Iוסחמ
וחסfונמ"וחמזור

כ(נזורומוח Cכעוו Sו
מקדומנס rככוחככמ
ח Iר Iכרריןוק ן'ס:!

גריס rכ\ליו I cמרמ
 Fןנכד\ל Iמכ Iח,סככ

ירס Pסזודמ, Iכגי
ינן'';רסכי:יסר 5מ

עו fבד 5מ Iןמ 5עד Sמ
סמחדמו::וסנ'ס Iע
ספרי :tנרור'רכמן

נמוסנוכrככפוס"חס
מ,וג'ונונחקכק

fונןח Iדורס Iיזו
ויוחרייר CIכעמסכי

~ 

איתןאהבת
רfוכמסדמדרכמ

וכרמ:ידיקכפחוח::ומ:ג
גכ'כ I :!חדיקכדס

נדכרס" Iמכמגיס
ימערימגכ'בכקכגי
מכfוןפעמיסנן

rכימגס'כדמ,חfו
כד'קר::וייכ!ויחגו
נידחכמ Iרכמ/',

דיפ' (Iכמזfוו"ו
גמו ::!" flגיסהממכ
 jדומ'!:ככבנזויזח

 : ::!'ו::מכ



'1 ..... 
... "" . 

ילסף\ר

 :נכיגכגלוג'ןנכא
 hנכ" Iכמו"קנ
t: מחוP :וסוטתגפיג

 :נכיגג~נכ'ז,יfו

~ 

גאוביםחרושי

כס'גןללס Cו~תגגור
חסג'כfורסטגיfו'ן

תכןכ'נכתfוחל(חקיל
כfוז-לזכסובכ(מס 5פ

חח :!'מ'בכזגגןגכג
יגי'fומו rוחfוג'ו
זספסיק cריfו"סנו

"ן c'בכ c(דוליrכ'וו' 5
בrכלז'כ(::חוג tו'

כ'~ןכטס 'ר~ tוכנכ"fו
וסליזfוrכנקחס Cמfו'

~יס i 'וfנדולוrכ
C: כrגיז;גכטבכסיירכ
;ג'rכסעס Cסזחחרק

מעכתיןם 5עסנריfכ~
fוחד!:גגכדילותחג,

מסומסממגל 5ני
נרגק ~כrו'(וסיסכן

ו Pcמגח cומגחג
ממסגלחןנכנמ(ח

סג( e(ומלל'ו 5
:ג Cמנכממרכוגן

ממזג' כc 'rחרכ
דירוחכזוטגבככוטגע
י i1cנfוכסדסו::'דנק

 c ,ממכ':fומרז:וו
סכנלינממ Iנקחס
חמ.כורחס Iחחרכונן

e מרסטנכסמזסI ינ
rכי cמ C רגכr<::גג
 כP "Iס 1ונ:גמס'כ cרמ

דמ~יחעכ'ינכיר'ד
ר!:ימיח ' Cידוררכ'

ג'כז:גסמןנrכני
'כו;ממ'ד P:גrכ Cכפל
סחנס'fוחוח'ומכנ
טןג'מןחוזח'נ'מ
ולי(נט'ומ Pהו
c סr מ'ר'סc נוקרכ

 , ::tעיקרוססןערג
מ'וןיי' pגגממז"

ך '"rוסrו Cנפר
כפ'גט'וrכ fi1וו
C :סנI ג'גט::וכחנח

מו cנמנט Pכמ'כ
סרכלגומכוס cלfו
 •גח Iסמכח Cר cמ

~עס'מוכ '(ונרfוס
מס'ריעז:ג e 'ג,גרנר
ככרמו 1רגfו:םמךס

וגק'ממופ'ס Sפרדו
ממקוס:ג'ס,פרד

נח Iיוכו!:נממל
כנוו '(ת Cמנכחרמת
 P :1לפג '" c;פל
ל 5ו"קוגפ~'מ cכלמ
מונIפלסןסחחמסן

גכוfויג .סמדמ:ג
וגהפרגופ'Iבדו Cזמו

קמויג ר:!וfממכור'ס
נק'וeכסמזנממ'סוז

גס fIוס'סוזוחגול
 •ק"סנכנ'ו Cגח I מ!;:

גסת'סורגו"'לוס

:I ככ'וe פוכנככ'ו'
גורססוח Cח jנמ
D שגכזנחס'ריס'נמ

ספו~!:גכנ'חזסו
ז Iמזנחמזמעסגסומ

וגו'וחכק:גכנ'סן
Pלסhוגוןמספנמ

-ז.

י IIרשפא ~דףקרוש~זרביעיפרקיוחסיזעשרהתוספות 164

 ~ 5חוי 5מתגן t:iגווכוחנכןגןקוח Pכקגתגי .אלא :~תהפהוחיה (jי'היגן t:iוחורiכ י:tj iנמוכעסתור IIפו .וטן Pחיזכהותתיחת tjוכעתגיחכי
t:i כוככתנוגתתיחתfגגווכהlותיתגעגתקבוt:i כרססfכמfi כ'תמס:פשטיחרקומסתיתfגהיג.געגמi יןפt:i וP וt:i כגfוכקוt:i נגונרנוP חממיהת
כית.כי Pכמחסבןוrר: t:iירוכורכקגו Pסוכככנככי:י.גפיגי Pמנtכוכו:בןנןכקנכעתככ tjוגרתומופ:רגגfג~:ימגגונtכגםוכרותונגןגווגותfכזרךתגוימווכו

גמכמרלא :מכיוחrכ Cיורוז~מניומה Cיורזi:י iיrכ י:tj iירוחגקג:יסמ,ן t:iגומככרi:י:יככגוככפזרךככמרכככטנכרו::וי:יכככמוגחi:יחגוימגחזר tjכוגו
יס]:נל t:iכ/ננכסנכrכייחך t:iמ'fוככר fiכוג. t:i .וrכגר\.ככקנרוכנכגיקחחירfכfוג ו:: tj::ומ

כריוfויןיוס 'גגר"יחככ tiיוס.וגריס tjג t:iלורמאלאמסיתאינואככןמסיתאס· Iכגךתריוזכג::ווגגעגi:יוfופיקחיi:יגגוקוככו
t:i נמפיגוt:i נוכטתגחגקכוותג::ווגומונוכור"גגנרולהתייחדואסורומאעםמתייחדכילךמןעגיתיגותנכומניכוהעה

ת t:iנחונקבר :נוריקfכגחכגגיכתוגמ .'-: 1לוגוןסגיון t:iגוגוןכוזכו cגגןפין Pו Pתקוכ
ככווiכווניסגויןומ,ן .יס tjמכוכןמחהכמאידקראפשrפיהש~תורהעריותכעם י:: t:iככע[נוכ"ק]יךיס) Pור(נסן lגרfכ'
כסיס.וסהיחחר tjכח'גח:אבלנןמגfומיכעיאלאקארממיכעיאלאאכייארמכתינככס::ומןוככrכגגיסזןגסi:ייו tjחחחס tjנח

סכככויסi:יקכרוחגiכ'::ויוגfו tiיחורככסוסאלארעותעצותליהועייץליהדסניאכ Iכומסrכנגינ:יfוגומככרונכוסוi:ייתת
מניגוחככ::וככונכיג .יהמ:גןמה :גנכירליהצייתיאימאלהיסנידלאאם iכאפילומחרוככח!:rכקסוגחמחי 1כתויככנכורגfוו
גגניגוווכגi:יזi:ירגןנכ,ונוך pכס iכמלבילשרל'יןלימ' ]ל/ Iמממrכ"גותימוככס i\~ככר iעתת tjעכון

נכמfכיוע~נבוכ:ויוהוי- 5חימוי:t:i iזככןכאדתבאוכא_אאדמתנא " 1[וגגמ,מרוזכיובגגכהחוככת tjככורנכה
ויורנכיfכט:עגיונונווו iייתמגןכמfכס t:iוכ'אחתכא'זtהובקכרכחיקיוצאיוםשלשים :וfופיקהית]עונוfכוגותנ Iג/ t:iפיוו

 : i\וfכרתקוווזכקוווהיונככ •מרותיועלאכאנשיםושתיאחדכאישלאאכלאנשיםא IIמרך,ש

מרסיתרנכסנוכס .'כrמוסיממגוןמהאפילונשיםושתיאחדכאישאףאורמשאולגורותfוא"ל :וק"ג rכנכות"יק::וסכונכס
i:כויfוככיfכגרt:l ריסi"t:I יוווכ/.וכ"ג:iיקורוחנככיצריהתכיראנינותכשעתשאולאכאתימאעסו:iוותfומיעכיוסכfיחסרגג:i

גוגחiכ'] tj [גתגחי) C (נכככונכוסתfכגי t:i .י 11 •י'ריי .ו~ .
ננווכי :ככיהתנכגיו ' ip:יכמוגחורייסמה )גאיכה(צחקרדאצחקכרכס_רן I..ורכ"ג ,,( iמורר~ס\ס tjמ?~ור י:i i ו~'ווגוג

רקמו Sוגגימ Pזכגח it:i:יוfכ .מ,ו Pזכlוגכשעתא~ילוחrפאיועלנכרחיאדם 1יתאונ ~ ,iיי'ררןרתfכ י:: i ו~',ובגיתיIר tjקוכמי
חנוחפיגו .ורבנז :נחנכי::יורי::יוחעלכתמרעםההואכתיבכישאולואכאעליותמגכריצרואדםשלאניבותו
ס}ויןםפבכוכיס tjכrכו C 'גוקמנכרiכיגייתחייםדיוחטאיועלגכרוכימרותיועליתרעםמהקארמוהכיכתיכמדותיו
fכין Cוגגfויכובכגוכו?יווונכfוגיוכחס t:iאתחאדההיאמעשהההואכיכאנינות)את'לומתגכר(איןורכנןלישנתחי
i:יגו)וכי :געכיר::וויוגמוןוכמחיוגק ;. '" • ".י'י- Iג

מחממגסתימעוגרחו::ווס . Piנוע •הקתואפעוכדאדהוה
 Pו t:iגעוכמקזכ!נורוריגהיי'קוfכפיקה~:ורכאיכריהודהרכגאמראנשיםשניעםמתייחדתאתראשהאבל[פיסקא]שם

מ IIגכקוגרועוכתתתוכןעסעניו::י •לאנמיכעשרהאפילוכפרוציםאכלככשריםאלא~בו Iלא
חנמכוככתמגמורגנןנ Iוג/סזקן\(רי:~וגנכיעשרהכידמחרכיתדעיוסףר"אכממהעשרהוהוציאוהמעשההוה

 וfי,,ו:גיכוגחחי t:Iחייסיו iוגרסניח... •י )תיכיל )fו ..
כוכ"קככריגן Dר Dיחה P P 'י'ו::ו Dבכוגר . •מהררכס_מאו_שורא

זן~ככחובכר ' Diוכיוחרככחסנככקוגגס t:iההיאקאזלא][הוה(אתאי)רחאוכאקאזליהוויהודהורברבע"אפארף
ייזכוכחמוככת t:iככחורככחrרויתסו~יחנ?ית/ל Iאגיהבםהימקמכרעיךדליהודהלרכרכל/ Iאקמייהואתתא

 :/כ Iגןמפיק;ר:ת.:וfכוערי~ו::י י"יה~;~(וlאלאואתאנאגנו!רבכשריםיירממיל l/אדמישפירככשריםארמריכוהא
זקזכrכי'ננכןכ?ס) t:i[מכאוח ~וחויירךכתריוסתרכלכיאי~לעכיכי[רכוחכריופפיררחנינארכי Iכנו

I -. • , .... • i - I t:I יי:iכrומעוכ'ייקגקגומחסt:i חס:י'יחי!:ח
 vכ Pי P .Dור Pגוגגכירת Pכינכחכרימראיזכעירכעלהרכהארמוהאכיכיחטותיד)ררגאשכדלילהואמר )ריפתא'·
ככגמוכ'יר .גינכיךרל :רi:י t:lכנכיי Pt:lוכארמכיחוגייסא")הוא~שכינתיהודשכיכירכשאנייוחדמשוםחוששיז

חכינמרכיית:נכגiכמכמ.כנוןכקרנככi:י: t:Iאנשיםיוחדמשוםחוששיז 1אימכפניםונשיםמכחוץאנשיםכהנארב
ק/ Iנפכמתגוונרוק 5ו/ .וחגויופפינו

 •ינתיחנשוש :ויהייורןיווסגfכגיניממו!רירובמסקוגוגעגי::יכ~fכווי\סוfכטזכויוסףוגויררונעגי::יסfכגגו .רובמלו j 'ש[ :וכ.)(רף
יס t:iתכעסמורו t:iגfכייהייורןומין~פכיסווןכגסמיןוכיס 5::יןרי tjיוורןסו t:iככין tjtjוrוחיןגפגינכייס t:iכוון 5גור'נגיiכ .נוחךשיםאב :גונויזכנענה

עיון
זימנג:גי;ן Sז~'רזר'מו~ר J:<גחוג~סמבכrכ' :tובכר'וח רמ:::עסוכמגסח"rוזמימרממן
מבע'חגחחנ"חמריס :tסקממרזקרחוכ':ג :tזפג!כ'נרמז וfו<;זגךןממלגעמנבכר(קיזק

חסגן'כו fpוחכחמד C'לןנמנק!::מנכעוכנפ' " 0:-:1כ'סדסכ'חגבןמנע'חכמר"ימר
ןחגןמגנן~וגח'גזקרמגס'פמ "כסת Cקוסכס ('קמנ'סרכ"iכrו'ממנ,ססכ'ר(fו
חנח'לו~ס tמ:וכודקממלכנן C ',ו ח"כ'(נחסי pוחנ'ת C'לורכfוגמדנכמגוק:ס

fו C 'רגכ fHות tוק י::(נכגלקמוהת ס':ר'ומ,גסס:ו'כ::רחנבוענ 'fכקזקרחמ"'~ז (יכ
 C'ורזגנכנסג'ון:ג :tו'רנrוכק " Iנתזס'ט(!ממ סנ'וf::fוfוrוו;רווקח'נ'ך hגוכ'מfונגכ'

וכח כ:'רחכז ,מקrכ::'יר "קפסמ:ג ~ק:יrכוככקזו וf(ומזגר'סקזו' וf::'רדכ' sחכמ ~ fi1וו
מ :tר'ג:גג' cמנמו " Cר'כ!כוונסמרכ'גחדכורווr'כfיגfו כc 'rמ jדfו' 'מודfוכמrכמכקכו
;נכ~ער'וחחמת/:"ייחחמוחועסק"מר"כחסוריfנסמנגקגובנ"ר'(מגרחךעכדקרח

 1ע'
'יתקי"~ככרונ Iע/ ~ IIכךףךנס"~ ~ t1ר .יכרי'יתנ'י~כיכותבשעתנך

t:i וכסיס'ס'ו't:i כתמגנכעג'יבותrופר', •ככגמט'יומ:שיס'יסומב'יניתבסככ
גrרו CDקר)ורבמככרג'ב t:iסtוביסן((ידבגתב'יגבוסגת'בסגינכביך'י'גי

נגדכוס'ססנכדודו :!'גמספrרתנגדמפפrרותמפפחות::רחרזוספד::רוורופ
 pנפור"ר::כ'ומ,ןג::רספוסנכוסק'ס,ג)וננכת'דומסו"קובר'סו'ינמממרו
'ר Iו'ג::רבפמrר::רסעוסק'סעגפ'ו(כד;ןסיס(גדמגס'סתורסממרס C1גס

יעקב
מחח:ג cזובונקבר :ירפrויrוממןעסג"ח"מזחרמווfוממוזקfו'זקרחס'פfו ,'וf:!מ
כ' Cכמוקרמ,ן ,ימ:גיר j 'ג:ונרגחיחכ'כעת Cנחפ"סגר'וכזרגג'ווקיק .'ס Cמככון
'pותנע'רזוחס'סוחרנק:גדנ'מג'ון'ס cחכ C גנכס'קC כ'געדגררווןמt: j נc " חכ::'ס
נוזקממנקסועכוומככמכו:גרנזגןנסו :tג'וןונ'~זנ"ונכקב'וסמסמחרטלן;'מ r .ז:

 :פ'וכ'tגג'נומקעסמסייןנגטננfו :tסנבמנכסכ:גהנכ~ק::'וכככךינתחמוכקג'
ס"ג'יזכנגנוfכרכרגגוכממנות .ענ'ו;גל pמרו 5 'סמרנ :tגותכ'ממנכג:רויאפ

c ג/ג'ג' c כזתדג:ג'כרמתנוC רלנכC " ו::עוסק'ןכעח'רומסיקממר"מבכ(כגזףנסכו:ג
 ר!;בכו cרמגקמ'ח'נוןכער~מ<: fCומרק 'כפ'זהר' " Cרפנ:ג!פגר:גמהרי<: 5 ''וfוןבכספד

מ;וסfבגח רפס<:<:ןן pמןכגי :tרי:ג S' iרה'וןט :tגפ C!כ'רןכfבגעח'רטג~ןר''כ:ג'וfו cועור
ג"ר~,יכעג'ומחננרח'נומ'מfבנ,ז:גגמ jגרננ"יר Sס'ז;וגןכ:<ספרהנ!:עזגס

cרמו
יוסף

ג Iוי/רי'י S 'תנור~מומכ'וכח~ספךנסעתךמפי~וסיי .ו Iעחג/נ:יססו~ט
עגממרrכדורנגןווס)ררנינ~פג'גיעגיךת''ינכמ,'יספיו'יס)ו'סתסדמ,ן
דמכמגומךגכובג/ f' iוע"גסכסרכר"יכסעגמנכרוrכךסגסיגיוסףנןמפיזו

ו'ק'ס Sכ::זויוםמrר::רגו'ן I;ותכנו jככו'ו'יככופנ::ררג ר"ר:: S 'עגו"גמכ"סו(מס
::רסומג::זג'תסמrרתנככ'::רק"ונכג'ומ"ומ .ר"'יו S 'תג'רכמ p "ומ::רכסותוגס

פפיגרזוג'נמרני :יעקג)(סגותר"סי i' Sוכ'רדכמיiוירתמסמזותדסוימ

 •פערטרייטבעיי~חנט, )נ:: •אןנטעופאןלייטערןרענימטד) •ן~בעכעםיבואר )ג.נינטזיךגזפע! v.נ)'.נאלקעןאיין )וf , !מגרפתיה



רמשו,"אפארףקרושיןרביעיפרקיוחסיועשרה שרי"

וח 5קכוםסםיםרפם"י •ריגנחרםחחסקנא :וק"נסנם~רכוכנכיוורססיוחוזנוגפיסגפגיסחגסיס"נ,ונוורזררונ~סיסיפ..גיוכיסחכנ
חיקוןסנכםו"ק OOכגחמרווג~וכ',ווייררס~נסמונכוגסיסחגסיסנפגיסוגסיס jנחוחגסיס .איפכא :~גסיסנכסויiכייחרוכ"סחזררח 5יסמח
סדרססרן Iערמזרריגכמסגiוfכסכווכרוש Iוכפסחכיכפרקגרוכסגחוז Iסוגס Iכפכס Iמכסו Iר Iחגגוסו Iרנ Iוכמ Oכפג'סמחרככס Iממ tiיו tiחוIג

ממגמנחסן Iוגטכוסוחיןן Iס'fכנגון Iרנומשסממטנגמ Iכר IIפוכנכרוןרמטסגןנפח Iמגfכס Iגפגמ I "תככסומסס Iכפכמ I "תככסממ tiין tiחוIגן flכ
עמרסגי:נוראסוועעגווכוכןמחיחריןוכ"ןחחרוחסס IכfכIגגי t:iנכסמהייחרח

ככיוורסרניק~~כיטר~ס.ורמיגוומחויוחדמ'זt-ום Iחוששימכוחץונשיםמכפניםרככיסiכפייחור ~ Iמ,ויג.פיסככיויוכמ
"רמנכנגמגייוורמיסוממכ(גפרסווירארמהשתאאכייארמאיפכאתנאכתמניתאררוי JV"סמחריווכסומחריכמסוכ/ל

רכיח 5סוכמרורמיסיקככגרר'ריכ~ווכר\ס .גולפי :סמיטגיסנכנ~פגיוכייס
 ~ Iרחסגנכועגיןו Iמפקר t:iחסירמנכמרסנעכידאאנאאיפכאחמניתאותנאהכיכהנארככחופ"וfכ " t:iגררמוכוסיסיס tiגfכiו 5קגו

 Iגכממרו t:iננכגיןרכןס Iג Iמרפק Iרנכיארטקנהדייררבאגולפידייראביילוחרמאגי"ס Iגרסג:רiכרסג tiקגקגיסמסרר " 1 ,,

כרו Iכגטכגכס Iטססן ilכמנכר t:iבונכז :ריכלא]דשתאסקבאאביזקוכ:נכע Ciויו t:ijיקסרז"כ sמז"גוfכ Iסמס
 t:iס~מגמוגירכרמרנככיר~רח 5יוגקרחאסקיבהודאתאזלנרך,דעאשכוייתאחנךשםבחיכ.)רף(ככנינסררירריכפוו .דייר

t: ורוP גוכווכחוכססו)ורבככירסר)ו 5יגווכחוכסל ) (לקגיסוכסרר .קגסיייר :סורומ
סווכסרחכוו"מ Iוס)וח)וכגכיסגמוגושקואוטסירא nערמםרבכי)ו Pרסנא Pגפוכבכ:סקוגסבכגיסוסינג,וכר

ככ Iחינוובכסiכ" "י"וכככון Ciמירמחמנמינייהוחדאחלפהדקאכהרימקזכי.דיודרגאגייחרםסגi:ייוכוחכ :tריעוע .רינגמ
רמ 5ניגנכיוחמרוכחמנכוזווכחכורוחלדרגאערטםרבשקליהבאיפומאנהוראנפלחגסיסקגוכוחס ltiיירנכוכוח Iוכעכיר"

ומגfכ,ורfכמח"ט Iוכגנכורiכנמסיעכירסלחודיהךלייח)למיךלייהמעשרהבי 1יכליהוודלאס Iמיס tiווכס Iחגכוירססמונכ tiכס ltiכו
כמואי :/כווקנן Iמנכר\פגמומגfכנטרfכרמאאפשחדדרגאלפלגאמטאכיואזילסליקגמו I 'גכעומ IIוור tiררר'סכקמ ,, 1עס

רורחירו'נ .גוווiכורוחוכ Hכר"רו I "וכןל : ]):כrרף'מוכ(גחנכרייi:יוג"ירמסקנ
ג(גוכ"סיסוככנריומרסוכעi:ייכi:יו'רליהארמו Iרכבאתוערמםכיבורא(אטו)אקכומגוסכפרוחסבכגייcג,פכוi:י .אסק,ידגו.

ייiכור" fCiכ(מנדוכיכרומחכירוי.\רוכערמםכיתיכספומוטכלהוארמ )כסיפתינזגוכיגיי"ו.מ iחחגפ)ורר~נהדי :כבכגייחו
מוגח 5ווכוכיסוריןוכנגמווככsמוכנגמדאתילעלמאמיניהתיכספוולאהדיזכעלמא"עכי"סוכןמרוגספיכ 5מנכוכרחסi:ייiוi:י
ס'עוגוטכס Iספרקגן Iנרממרסחטחכימיניהנפקמיניהדינפק(ליצריה)אשנעיהוfכרנפכ .פומח Iגמג:רורמ:נפלככיח
גגכיןקככו •רסטןגנכיגמ[נירא :ורו"קבשראואנאנוראדאתחזיתל IIאדנוראעומדארוח: Iממס Iפנו Iטסס Iעסכ Iפררןח Iגג
"גיגנכ Ciרוננכפזורס Iרעגסרסורמוס tiכ Iסרח .אפשח :כiוונגכס .ק Iסכוקא

עסגנוחסרמ Iנכוקעסגמרוכייחיכריוע :מינךעריפנאואנאק Iכחוכוכקוומנעוכורו Iרנכסק Iופ
,"בכגוומ Iגבכגגיi:יאידסי : ]ר"י:i 5ס'עכירהכעורכימתלוצץרייר,מאיררבישםבו .עוכרס Iכגורמ:אסררו 5 'בככגסמנכי

ו::יגי .וכ' tומכמחגמגונYווכ Iגיימכאתתא !ט-tז'ליהאירמיחדאיומאנגכוiכונכמףונמסספוכגסכגינכיק!ס
i:י j נI י:iגיקlCi I נכחרנI שכרוI כגייסi5ס'סנררסמצראנקטמבראהוהלאדנהראגיסאכהך :נכ::רס i:י H כנפוגוכ"סרi"I כחחנ::יג

וכגסוףמורiכקרמוףווכגססכןקרמוללרכיק::יס Ci Ciס'סוכריןו I"ti •רגגןאתו
נחחכססנfככוןס tiו" tiנפר tiמ'קרמושכקיהדמצראגאפמטאכי )(ואזיעכרוקא.רכאשנעיח :ק" Iסךכמתכגוכח
ס Iיפ..החגכגומכ tiכרחוג Iמגרח::יוגועגיהזהרונרקיעא(עלך)מכריזי!דקאלאואיארט:מתלוצץוכוכוכח 5ס'ר'i:יו 5נ'עוכרס
מחו'כ •מעיכתרתילדמךשויתינהורתוותמאיררככיכ,,.,גכר::רומסכקנמיוכררס. Iבכג Iכבכוכר

כאתתאשטן'ליהאידמיחדאיומאעכירהכעוכריתמלוצץהוהר'עין'כאסטו·כיס:אידטירוכיסו Iס)וסכרו Iעג
לללל'ילללר 5כ •רוככימסמ Iננהך :i:יו'ר 51רוסמ שכקיהאדריקגיהפמטאכיואזייiכן ~סוiכןאאריiכןנקטיהאריiכן"כרישל i:י ti מנרי"סא :סי"וכשמענרגי) I • 

לדמךשויתי!ותורחועקיבאברןו uהזרנרקיעא(עלך)דמכריזילאואיארמ.חככרמ 5וכנקט :נככרתמסג::י Iספ
 :מעירבוגתיכוחויןוחפמו tiמ, ..רי.<יפה tiוכוכחוח
יומאמעליחדיומארשטבאכעיניהגיראיומאכללמירמרגילהוהפללמושם jב :גס"רכרוחג"מוענר 5קרףבכננכמ

לללילכו :י Iוכמכרכיר 5 ' •שנקיח א"ריפתאיהאפיקואככאיראאתאכעניאיהאירמיהוהריודכפ :ו fIככו'ןחנוי:t:iiבכג .חrכגמבככמ)ו
א"לריפתאליהוקריכועייליהאנראיואנאמגואיעלמאכוליהאידנאכייומא :ווכמוסיןחס Iגן Iמ Iגי,,י::ז"וגג .וכיני
הוחאתכאאותכוהאתיוהלוחדאיואנאבאתכאמאלעכולירנאיהאכייומא :iכנכמ,סכ'סגורגיו..נןג ti .פיר tiתיג
ארמדמאיםמיליכיהקעכיד[והוה]עליהוכיכישיחנאנפשיהמלאיחיב:אכמרוכסגו.וכזגוגסמגי"יהבו

כיהשרי ):אכמרכסאליהיהכוכסאליהכול l/אשפירתיכנ] l/עפאנדףליה 1I,ירמחכר"""פגיו .iכ Iגס Iכמ iס
לל .אכסר :"רימ"מן י:iכf 5סיוגיחס קטלפליומגכראקטיזכופקאומןדהוושמעו •ומיתשקאכיהנרחוכיח :כוננכרו .ס Iכנך"וJו : Iכנבכ"עוסי"ר
פגיוכווfכונכריסוככוחןח 5יוקוגiכו Iכגחגסיעו Iססוכ .בכרמקעכוכוי'פמ"ריקרשמעו :קנ Ciגנכוח iI:ינק .שקא :גמחוכו 5ע::יחויקמוי:i. iו Iו"שקא

בקיעו!יע
עכ,ומחגגרסיכרורסומסוכזממריכןרימסןpוח::ינוססג:רזסווכסנפיקמריכן nגדמוחו :יח::ימסיוסכוכור rעכ,ומחכניסיכרורומס~סנעכממגזממריכןמסרר:fכו

ועמ::ינממרס rדעכפ~ר nו .עגירסירגעכומחכוכזסוייר nמרני :ר",יח::ייוסכווכר r 'גגגכפסחיסערגיגפ'ןנמרי nזז'עכיעימי Cומסר " Cר Oעי' .ריגכחזחc:חקמנא
םיק p'cסקחמרכגןכחסכוכזחיןסרעגיירגוגעזחםיכויגסרמוסוק rחיפןוונככממחגחחגו" ;rהנךועגירס::יסמככומגידיגחין 1כיזיועכנננכוניןנגכזיגרגכמ:מחוכננס

חגוו Cנענ '''לגעגיר::יעוגרימפיגוכרגו"חחיחככחיגמככומר !נוכמנכסככ r 'דבכמוחיגמרךענסכח"ומדו"חחגכסניגגדףזגחוגומג'גפינינמכוס'ג •גנסרדעחזהמ"ן
וכ,חגריסגכיסוועיורמחיר ':!רגפי .וחורחוגר'מהזהת :ו 5נוכסח Cכעיסג::יגדועגירסרור::י:ר ' i ,כ r מג:::גמס ו:"י:: .iכמינןיגסליא : ~'ע Jגסדנטוריז!:מומגמגו::י
נעיכמגירמגומררגיכהוה :וחורמןןנמעגוח rגחגמכונוניכחרככמוכחוכמ rוסגגי:ריגיסורר:רחוחועכגפר~זכיי'יי::ייגיכיפכמהגסחי:<יכסוסוכגומ:;סינס rועכ
נעיכווגקגזגכוכיוגזחוכחיירי Pסר מיי::::געי!ק;;יזגכן)וי:!ר,.מנעי' .חנט::ז ס:!עגכן.נקרמסכימנ:רעכמוקייכסכי .נ!:רמיאנא :זמrכ' :fנעגמכיעכ'רג)ו

עץ
 .מו 5בטגכגחיגיט 5סרכסריטב"חוגחנ .גסגחורנייק 5רני .וחכיריו
 p ""נסריןמוחוקיסח Pטרוסכטג'ןרין pגמרסגכrכDססוין iוכוחיכו
fו lו pוסמסרכו'נכגוט rסס Iוסגיומ~רנכוכחגוחחוס pומיוי pומ '(גרמגימ,גכו

יוסף

 כ), tijימ)כ'ג"ח; 7 •חחריסחגטיסנכייכורכ Iור'רכנכסרסיוכומרריך 5גתנ
 : pו'נכסכססרנוכנכיסוינררךר"'ייסורככרנכיס

טוג

 •גערר.סזםש~ארק Iהיצטצוג)רשעמט,עפאונזהאסטדן )ג • iצוהעבעאו\ף ) 6ן,רגםתוהם

ף bיון\פג

פ"ב :חנן j ' 5א
ג Cמויווכ' iי Cג(
יף P(מי .ח Pכו

 .סעריך)

-<!3~ 

גאוניםחדושי

ר ftונעור'וח~ח
סיח Iנ~גגזח

 ,<'ר Iוגימנרמו
יוגינירסfוכםנחמכרס

ירוס י::י::וגרמח

וfכ •גחמורוספיריז
r; סמI גחr.ר ,רו נ

ורסג:!(פיימעוח
!:ינקריס Cסק((ח
ורסרמע'זמ:יס
 .נעוכרןמסדסמ

I עחףj ירסכ,יפי
סיחס~נזסיכס :tרמ

מי"כמ Iסמ"מקיס
יכירסממרי:ווכןסכ~
גןגמי .וכס c::ירח
 Cס"חירחקח 1 '(נע
ורק(ח~ויר :rפ"fוע

חוס ;rסמומגחחר
םנ'ססחקיכימקוס

 1יגזוחי:ו Pווחכרור
ר Pיו ,,"מנסןכיוכמ
יממרירקכמרfווי

ס c:ומחו :!,מכ:ווחמ
כמ,סס ;rסfווכגעכי

ס cגח :!ימסוטגע
ירס Sנ'!::סימסננכן

עגמרמ :eסו rסנרח:ו
חגיומח cח'ג rיעכן

!:יע"גגירונכחומrכ
ממרזיקגוכמכמקור

וזנקימסמניחיס
ירנקרסיי(ונמ~מו

חסרנחקוומסנמגמ
סכ!:רוחיס Cכס 1מס'ח
חקירוח(סיפו 1ו'
מומסחרמ:סמס

 1סחיכ 1גימסחיס
ע(גסי::י nרמיוק
רוממכעקרקס

ר tכגי::ייוו rסינכוס
סרוננסווג ir'cממד
ז::'סיסוגחגו י::מגרו
ו::ייחענסמנחוס

חוגמרריג::י'כמט::י
ו rיגס Pגגיכ:יפו

' p ::ריוכזגריוייp 
עכגזגר r'יכי::יס.ורנכ

fוגיו pמ C 'וfיעכrכן
 " rכ!:יעגיריממו)וח
,מספר c 'וfמכח
דג"נווחמויוחג

r: מגיומספרס'רת
ודנק cח'נתממוממו
חרוסמ tר'גו f: pונ

 rח י:: fcוחגגמתדנק
חחזר tגגו::ייו

עסןכ:;ןוחרסיעכ:ן
חחרר Cכגfו~סמנח
סנוז::חכממחfוןוק"ג

כוג(חםחיכסס :rח
חומע!:יסמכךסן
סIלוג,מזו rח'זנמ

סוfו tסנסוזfו'
כוככגנכממחrכן

סעוסרמכךfויפ(יס
יד::יעגגסטיגז::חי!:נ
יס r!:קרוגיסערנחומ

I חr ומרויוכע .קיסf
נורםח..חכ\כנמfומר

 :IIחרכfו'(יזומס :eגי
רטנ.כמ::יעיכס~כג



פארף iושי iקרכיעיפרקיוחסיזעשרה
H נכנג(זירII טשא :ג~רגר~בכגוכרנסיבכגיוסכמיסגסגורפכיככו •ערק :גכרמקגככקככי~כפגכהרי~אול :מהכמגכבכס"כומזכ"גככגורמ,גמורזכמח"ג :ח· 

ס"ט :טבכר 5רככנפגיככו.סעןחזייה :כבכירזכוז •סכסfכככית :כחכמככיrוככרוככיהמיסכןס Iססי~פכיככררנכrוגפי •גוןכככטנכר ~" rlוגר
סכמככנכגי,ניחוחובכמ Iמ::ויכיאלא :גקכגכיין."רגנiככבכ~ ,::וכימגנרחמחרfכיס ~ Iקנג-כופגסז::ונכמ::וסכור ו::י~כ::וסמנניחגכרקסגגו ~---

קשטה : ר"ו:: Sבכ'ירמובכ::וזקכ::ובכחבכמ •בכיכמירפריש :החעימכיוכfכןכע::ורכזכחכ::ו::וםiכמסכרר::וו::ומפםרמוכו ו::יו::בכ::וירעוכמיו..fכגאוניסי t!חדו'
גסבכיסכסיסוכקסוןכי ו:: Iןכ Iכמכס ,כפם::וקבכי~כופכגמרי::וים..ממומזכ rמבכזכרע rגfו{ו <::מור::! <:: rג
I ערגברא:לימאגיומרכככענכר::ויסרככורמימ <::מ{מגחרורעוI -וט )חI ~. ככ"::וחלפה :ןמפרפבכוןנפלבתריהאזלהכסאבר_יתiגכגר::ו •קבכי::ור

 •זכררrומאבא :סכי~פעסרסכמ::וכפכיולי" " 1 (~סמ(מממ <::כ,מס
הנחשייהגלימצטעררהוהחזייהכר""מיהמרמ::וו Iר •וג'כי::וכיגעררזכמכחככר tגמ"טוגכממ

ו( • IJלללס~יס lי::ווכרiככןגי::ווסעגמ"סרי(",יס 5 <::פר:.(ממונפריח •נגיווכ"חוזרי "גבכירכיגרrווכת IIיס , .., "" 11 ....
.בככףציציתא :סגוס::ויוסרמי Iסמא"אימאהיכיאואהכיאמרתמ"טא'ירע rח'נח ~(כfרגנ לויממרנסוככויככיונגכגעומרוסםע(ריק 5וכ;ו:ג Iחוגו"ונfומ(מ :וקאקפז •שוור :::ורקגסננוג::וקןכן :בשטןביהניגעררחמנאמרימאגובככיוכוכfכוגון'יגבכר j::וםטמכ 'ו::-מ;:גו{ח <::מכמחרו

I הרחמןורו"קםקככו <:::הו~חמרסי:' S מ'יככיS ::כזכג::ומיזכ ,גגוי::ויזכיגעידוכלרגילהוהאשיכרחייארבישםנחוג', ר"וfנכS אישח :מו
יכ..רiכגכמח :סכיח::וכריכ::ו ,::ופרסהרחמ!אמרהוהא"_יהעלנפילדהוהגני"מ"''"וז"בכיסגירי 1"כ 1I1r '"'כfיי"ייסמכמ{חממ{ ס'{וע::; , ( ..... 1 וr\\כע::וכ'רמר:fו 1 ) 11 IJ IJ IJ "'," J 1 

סfככ(::ומ~::ופרסםfכיס::ובכfכחר ,כר iבכלוכ""נו 1בכסיינכ'ןייר , 1 כr'נ " ,,, \ . ,\::ו;ןכממסככ .IJ )rמס'מסכמ'חחס I 1, 1  1מ 1 "רביחהושמעתינהוחריומא •"ר'מיצהנייצי ;
וחיא :::ופ,יח::ו 11 'ו::רמ::ו ו::;כו(גסיהרמ,ןרר Iגכר ~"כקו::fננככגמכפ"קממרי' <:: Cעויכו pם Cםנמר

I: וI: כמחע"סוכ'גריוכנטוגפרי:e; רפיכיI ניכמההאמכריארמהמיגמ,סtמ( , 1 "פרמ::ומינאיליהרפרישיז,' i (פיגכגרמף[מיי]ס
גה;וכרסכמיסורfכ Iפ::וגיוןסנ::ויrכרגריסקאהוהחראיומא •הכיקארממ"טבכיכמירפירפפירס'''וכ'קמנגרמ"ט :רםר;ס) .hr ~~{וע(

כ::וסםיסגכוריס, iסבל :סכיח::וגס Iר Sאמרקמיהוחנייהחלפהנפשהקשטהכגינחיהי"גגככ",בכיכ::ו"רירמרבכ::וזקכ::ובכחממ
ויםככהכ"ןםמ,ןכז::ועכירורגרורזכגכמיומאדהדרי)דחוחאליהאנא(ארמהאחמא!להמיכ::ורפריםסמפכרfכ ו::וו::::ופהfכנכר
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אשגחלאהואיאנאליהארמהמעשההוהוהכיהכילהאמרהאימאיליהג::ומפככריו 5סר::וגחזקכסבכפוספרים
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חגגכבכוזכוזכ Iכר!רייגינכגרקכfורגממייריכקרכוונו'וfוססירבכגמו::וומקרמ::ומימגכ!רזירגסריימו::ווגגמו::וימכרריסגכיקממרקרמווגסומוכמכוכ
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מ,נוחו~יחוקכס r~יויכסנחמנ{ .ככוסחומוכת{ו{קרנעכנחוסןח rמט
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t:J תמוויניסוחרt:J תקרורנינווגרוגרt:J וחגנ//תt:J ח!וגסבנג,סררייתמ
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זרבכיססררבסוףכתבתיכבר Pכניותוספתותתי Pמגכיו Pתכזורגן)כזרר

בכסירון::.כנייתכחורנימניריכתיבתתימתכמבמזורכותבכוכ::יותגבותת
תת I י::חת I •::יויכמגתית pברמכביבככגנכתתוכמתי Iרחכמר pמ CAירון::.יר!כ

עכרוו::. Iסוitסחנחתיוכ)כתי Pן::.בקומףמניזייווכסףככברזיתן::.וקת~ו
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 'כימחרבקובךיתיומחרוניס.סרריסתר' ~כi:ןטוב.כיורמ,תיך~מן:iונת
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טניס Pתסגתביכוןכו::.ניסכסיגיסיתיו P '''P י::דגתניע pת Pוזכוי~מות
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